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 ףיסָאי ןעפָארטעג ךיא בָאה קירוצ םישדה רָאּפ ַא טימ

 -צעל רעד ןיא טָאה סָאװ ,דגיירפ ןוא רבח ןיימ ,ן'יקסגיטַאינש
 -ארעטיל רעזנוא ןיא גנלעטש עשציה ַא ןעמונרעפ טייצ רעט

 רהטַארעטיל רעביא ןעכערפשעג ערעזנא ןיא ,טלעװ רעשיר

 -עּה עסיורג ַא וצ-טיג רע זַא ,טקירדעגסיוא ףיז יקסניטַאינש טאה

 ,שנעמ ַא זַא ,טקרעמעּב ךיוא טָאה רע ,רעֿכיגָאט יד גנוטייד

 -עגֹנֶא טוג רעדָא טכעלש ,ןוצגָאט ַא ךיז ךָאג רעּביא-טזָאל סאו
 -טוָאל ,עּביושעגנָא גיטכירפױא רעּבָא טניוהרעביא ,ןעמירש

 טשינ רעלעטשטפירש ןוא ןעגָאלָאֿכיסּפ עגיטפניק יד רַאֿפ רעבי
 עגיטֿפיר גיצנייא-ןייא ךיוא רָאנ ,ןעטייצ ענייז ןופ דליּב ַא זיולג

 -ַאיגש ,יורטוצ רעזנוא ןענידרעפ סָאװ ,ןעטנעמוקָאד עֿפילשנעמ
 וַא ןעווועגמיוא טָאה ןוא ןעגנַאגעג רעטייװ ךָאנ זיא .קטניט
 ןייז טעװ ןַאמָאר ןוא גנלחעצרעד רעד ןופ םרָאפ עגיטפניק יז
 זַא ןעּבעגעגוצ רע טָאה טצעלוצ ,םרָאטֿבוּבגָאט יד ךילסילשטיװ;
 -ץטנוא יד ןיא םורָאיזַא טיײּברַא ,ךובגָאט ַא טביירש סע רַעוו
 -גָא רהיא טימרעד טגידרעפ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעסעװ

 ,גנינעקיוע

 ןעגָאמרעד טשינ ךימ ןָאק ןוא רהָאי 38 טלַא ןיב ךיא =-

 ,טפַאשלעזעג רעד רָאפ ןָאטעג סיּפע לָאמַא ןעּבָאה לָאז ךיא
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 .ץטיורעוינוא יד ןעגידנע ןרַאֿפ לייװ ,ןיילא רַאטרעד ןיוש
 ןרנַאלסױא ןיא טלַארברעפ ןעבעל ץנַאג ןיימ טעמּכ ךיא ּבָאה
 ,סעד ןעגעװ ךימ ןָאמרעד ךיא ןעכלעװ טימ ,קחה ץרעטיוא
 ,ןיב ךיא ןעֿכלעװ טימ ,םזיציטּפעקס ןעצנַאג םעד רעסיוא ןוא
 גנאב רהעו טרָאפ ריט סע טוט ,טפַאזעגכרוד םָאוש א יװ

 -גָאט ַא ןעביירש וצ ןעסָאלששעב ךימ ךיא בָאה רעּבירעז ןוא
 -רַא עכילצונ ַא רַאפ ןעטלַאה תמאב סע ןָאק ןעמ יוא ,ךוּב
 -עג רעד תבוטל ןעטײּברַא וצ םורַאױזַא טיירג ךיא ןיּב ,טייּב
 ,טפַאשלעו

 -ָארמעד רַאפ .גיטכירפיױא ןעצנַאג ןיא ןייז ךיא ליוו ךָאד
 -ןעּביױא יד ףילוע זילּב טשינ ךימ ךיא םהעג ךובגָאט ןעגיז
 רעגָאדרעד ליײװ ,רַאפמרעד ךיוא רָאנ ,תוּכס ,טנעלערעגסיוא

 -עג שנעמ א ןעװ זַא ,טגָאז יקסניטַאמש .,ךימ טלייוו קגַאד
 ןעקנַאדעג ןוא ןעקורדנייא ענייז ןעּביירשעב וצ ֹוצ ךיז נה
 גנוגיטפעשעב עמקענעגנַא'גַא רהעז ךָאנרעד םהיא ייּב סע טרעוװ
 לָאז ָאט ,טרהעקרעפ ןעויײװטױרַא ףו טעװ סע בוא .ןעּבעל ןיא

 לא ףיז טלָאװ ךיא ! ךוּבגָאט ןיימ רעציא ןייז-םחרמ טָאג ךיז
 -ןאג רעד טימ ןהעזעגסיוארָאפ טשינ טלָאװ ךיא ןעו ,טראגעג
 ףךיז ךוצגָאט ןיימ טלָאװ לַאפ זַא ןיא זַא ,טייקרעֿכיז רעצ
 טיירג ןיִּב ךיא .עגורטס ענשגױצעגנַא-ליפוצ ַא יו ,ןעסירעגרעּביא
 -גנאל רעב6 ,טפאשלעזעג רעד ראפ ןעגָארטוצרעּביא ליפ רהעז
 ףיא ןיִּב ףירעד ! טשינ סָאד-ךעגעװטרהיא ןופ ךיז ןעלייו
 ,טשינ טושּפ סע ןָאק ךיא לייװ ,םיּפטמ טשיג |

 אפ ךיז ןטקערשוצהא טשינ ןעסָאלשעב רעּבָא ּבָאה ךיא
 -חעררעגואוצ ןטכורפ ךימ לעװ ךיא ; ןעטייקגירעוש עטשרע יד
 .טינש .קטמשעג רהיא ןיא ןיירַא ןליפַא ןוא טייּברַא ןיימ וצ ןענ

 .ומש ערצונוא ריב ט'רזחענרעפיא לָאמעלַא רימ טָאה  יקסניט |
 ףי"רש ןוא ליטס םוש ןייק ןוא ןיירא טשינ רָאנ לא92 !ןעסע
 ץנאג העטשרעפ ףיא ! טייקגיגיילק ַא ןיא סָאד ?.שירָארעטיל טשינ
 רעגינעװ ץלֵא ,רעטמהירעב זיא רענ גיירש רעד טָאװ זַא ,סוג
 ןָטק ןוא טנַאטשלײד א ןיפ ךיא רעּבָא .שירארעטיל רע טכיירש
 -קַארּפ רענעגייא רעד ןופ סע סייוו ךיא ,םרָעפ יד ןעגיזעב טשינ
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 טמיק ,ךס א טלהיפ ןיא טֿפַארט סָאװ ,עשנעמ םעד זַא ,קיט

 רע סָאװ ,סָאד ןעּבײרשנָא ראג ףרַאדעב רע זַא ,רָאפ לָאמליײט

 -ילגהעוועגנוא טיפע ןעמוקעּב דלַאב ךיז טעװ ,טלחיפ ןוא טֿכַארט

 טלאפ ,טיײגרַא רעגיזָאדרעד וצ ךיז טמהעג רע וא רעּבָא ,ס3

 רַאפ וליּפֲא רע טּביירש ןוא ,ליטס א סיּפע ןיא ןיירַא ךיילג ר

 -ַארּפ טימ ןעטיש ןוא ןעריזָאּפ וצ ןָא ךָאד רע טביוה ,ןיילַא ךיז

 -יוּבעלש ץכרוד ןעשטילגֿכרוד טשינ ךיז ליה קנאדעג רעד ;ןעז

 .ןעגָאז ןָאק ןעמ ןוא ,ריּפַאּפ ןפיױא רעדעפ ןוא רעגנימ ,ןעג

 סרהיפ רעדעפ יד רָאנ ,רעדעפ יד טרהימ פאק רעד טשינ זַא

 יגיק ןוא ןעטסוּפ ,ןעֿפַאלפ ַא ףיוא םהיא טרהיפ יז ןוא ּפָאק םעד

 ץיעּב ךיא שטָאֿכ ןוא ,ארומ ךיא בָאה רַאפרעד .ןפוא ןעֿכילטס

 ,טײקגיּברַאפ ,ךַארּפטש ,טייקטּביאעג עשירעלעטשטפירש ןייק טשינ

 ןיק טשינ ךָאד רימ טלהעפ ,רעטייוו יװַא ןוא טײקֿפַאפנײא

 יזַא ןעסערעד רימ ןָאק ליטס רענעגייא ןימ רעּבא .קאמשעג

 .ןערעוו ךילגטמנוא גידגעטשלַאפ רימ טעװ טייּברא יד זַא ,טייוו

 סָאד ןעּביוהנֶא ץרַאט ,ךָאנרעד ןעזײװסױרַא ךיז טעװ סָאד רעּבָא

 עשיפַארגָאיּב עכנאמ רוציקב ןענעג טלָאװעג ךיא טלָאװ ךוצגַאט

 .ךיז ןעגעוו תועידי

 בָאה ךיא יװ ,ךיא ןיּב טלַא .יקסוװָאשָאלּפ ןָאעל טייה ךיא

 רעכילגעמרעפ א ןופ םַאטש ךיא ירהָאי 38 ,טגָאועג רעהירפ ןיוש

 סָאד ןעטלאהעברעפ טייצ רעטצעל רעד ויּב טָאה סָאװ ,שילימאמ

 -רעגנָא טנייה טרעװ סָאװ ,סאד יװ ,רעסערג ךס א ןעגעמרעפ

 ,רעכיז ךיא ןיּב ,רימ וצ ךייש זיא סָאװ .ןעגעמרעפ-לעטימ ןעפ

 ךיא רֶעּבֶא ןעֿכאמ רעסערג טשינ ןעגעמרשפ ןימ לעװ ךיא זַא

 ךיא וַא ,אזא ויא עגַאל ןיימ .ןערילרעפ טשינ ךיא סע לעוו

 ןוא ערעיראק רערעכעה א טיפע וצ ןעבערטש טשינ ףראדעּב

 טגנַאלעגנַא סָאװ .ןעפיוקנייא טשינ ץעגרע ןיא ךיוא ךיז ףרָאדעּב

 ךיא ןיִּב ,סגעגינעגרעפ עגידנערהיפ-טָארקנַאב וצ ןוא ערעייט יד

 א ןופ ןיירּפ םנד סוג ץנַאג סייוו ןוא רעקיטּפעקס רעסיורג א

 יָארּבוצ ַא זיא ץלַא זַא ,סייוו ךיא ,טגָאזעג שרעדנַא רעדָא ,ךַאז

 .טרעוו טשינ ןעשַארג םענעֿפ

 םעדכָאג םורא ךָאװ ַא ןיא ןעּברָאטשעג זיא עמַאמ ןיימ
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 -עג ביל יז טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןיימ .ןעריוּבעג ךימ טָאה יז יח
 ןיא ןעלַאפעגנײרַא טױט רהיא ךָאנ זא ,עּבעל סָאד יװ ,טַאה
 רע טָאה ,ןערָאװעג דנוזעג ןיװ ןיא זיא רע זַא .הרוחש-הרמ
 ,טוג- -ןעילימַאפ ןייז ןיא קירוצ ןרהעקמוא ךיז טלָאװעג טשינ ןיוש
 -עגּבָא רע טָאה .טגינייּפעג רהעז םהיא ןעּבָאה תונורֿכז יד לייוו
 טָאה 'ןיילַא ןוא ,עמהומ ןיימ ןוא רעטסעוװש ןייז וָאשָאלּפ ןענעג
 רהָאי גיסיירד רעֿכ2ה .םיור ןיא טצעזעּב ךיז 1848 רהָאי ןיא רע
 רעגיזָאדרעד ןופ ןערהָאפעגסױרַא טשינ לָאמ ןייא ןייק רע זיא
 רעד ןופ ןרעטייוורעד טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע לייוו ,טדָאטש
 טָאה רע זַא ,ןעבעגוצוצ ןעסעגרעפ ּבָאה ךיא .רבק סרעטומ
 ןוא רעהַא ןעליּפ ןופ טרהיפעגרעּבירַא ענמורט סרעטומ רעד
 -וגֲאּב ןיא .ָאטנַאס ָאּפמַאק םלוע-תיּב ן'פיוא ןעּבָארגעב יז טָאה
 --ַאירָאזָא ַאסַאק טסיײה סָאװ ,זיוה ןעגיײא'נַא רימ ןענָאה ָאניא
 ןיימ לייו ,ייזומ ַא יװ ,סיוא לעסיּב א טהעז סע .ּברעה רעזנוא
 רעד ןופ ךילכעזטּפױה ,ןעגנולמַאז עכילנהעוועגנוא טָּנה רעטָעפ
 יד ןערָאװעג ייז ןענעז טציא .םוטנעטסירק ןופ טייצ רעטש וע
 ןעועג טָאד זיא דנעגוי רעד ןיא .ןעּבעל ןייז ןופ עעדיא-טפייה
 רעד "וו יױזַא .גיטסייג ייס ,ךילרעסיוא ייס ,ןַאמ רעלוטצנַאלג
 םהיא רָאֿפ טנעפעעג ןעּבײה ןעגעמרעפ עסיורג סָאד ןיא ןעמָאנ
 ןעמ סָאװ ,רעדנואװ ןייק טשינ אלימּב ןיוש זיא ,ןעגעװ עלַא
 ןופ סע סייו ךיא .ןעגנונפָאה עסיורג טגעלעג םהיא ףיוא ?ָאה
 -רעּב יד טֿכװעֿב סתיא טימ ןעמַאזוצ ןעּבָאה סָאװ ,םירבח ענייז
 -ץרעטניא קרַאטש טלָאמעד ךיז טָאה רע .טעטיזרעווינוא רעגיל
 זא ,ןעזעוועג רעֿכיז טל זיא ןעמ ןוא ,עיפַאזַאליּפ טימ םריס
 יװ ,טמהירעב יװַא ןערעװ טיײצ רעד טימ טעװ ןעמףנ ןייז
 -לל עֿכילטפַאשלעזעג סָאד .ערעדנַא ןוא טלעּביל ,י/ ווָאקשעיצ
 םהיא טָאה ןעירפ ייב גלָאפרע רעגיטלַאװעג רעד ןוא ןעצ
 יד ןיא .טײברַא רעשיטַאמעטסיס רעד ןופ ןעגיוצעגקעװַא רעטעפש
 -עג-טשיג (*| 600 ןיותשוסוטוס ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה ןענָאלַאס
 -ץגפיוא טשינ ךַאד רע טָאה ,ןעגלָאפרע עגיזָאריד ףיוא טקוק

 ,רערַאגגיזעבנוא רעד ןָאעל (יא



 ןעביױלג 8 ןהָא
: 

 ןעּהָאה עלַא ןוא ,עיפָאזָאליפ טימ ןעריסערעטניא וצ ךיז טרעה

 ןעטערטסירא רע סעװ גָאט עדַאיל א זַא ,ףיורעד טכירעג ךיז

 טמהירעּב ןעֿכַאמ םהיא טעװ סָאװ ,קרעװ סיורג ַא סיּפע טימ

 יַאּפָאריײא ץנַאג ְןיִא

 יןערָאװעג-םיוקמ טשינ רעּבָא ןענעז ןעגנונפָאה עגיזָאדיד

 ןעּבילּבעג םהיא זיא ץנַאלג ןעֿפ לרעסיוא ןעגילַאמַא םעד ןופ

 ןיא עטסנעש יד ןופ רענייא רע זיא טנייה ןיא ,ּפָאק רעד זיולב

 "ניק .ןעּבעל ןיא ןהעזעג ןעוו ּבָאה ךיא סָאװ ,פעק עטסלעדייא

 גנַאל טשינרָאג ךָאנ ןוא ,ענעגייא סָאד ךיוא ןעגָאז רעלַאמ-רעלטס

 ַא ןופ ּפיט ןרעסעּב א זַא ,טקרעמעּב ייז ןופ רענייא רימ טָאה

 גנוהיצעב רעד ןיא .ןעלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא רעיצירטַאּפ

 רהעז ַא ןעּבילב טעװ ןוא ןעוועג עטַאט ןיימ זיא גנודליב וצ

 -לייט ,טנַאטעליד-ץישטֿפַאלש רעטעדליבעג רהעז ַא ןוא רעניהעפ

 ךַאו עטרעשעּב א זיא םזיטנַאטעליד רעד זַא ,ךיא ּבױלג ןייוה

 ןאדײר ךָאנ ךיא לעװ םעד ןופ ןוא ,סיקסוָאשָאלּפ עלַא ןו

 ךז ןופ ןעּביירש וצ ןעמוקסיוא טעװ רימ ןעוו ,רעֿפילרהיטסױא

 יֿבײרש ןיא זַא ,ךיא טייוו ,רעטָאפ ןיימ טפערטעצגָא סָאװ .ןיילַא

 טַאטקַארט ןעשימָאזָאליפ ןעטריקַאילּבעגּבָאנַא רע טלַאהעּב שיט

 ןעגיזָטדמעד ןהעזעגֿכרוד ּבָאה ךיא ..טייקגינייאיירד רעד ןעגעוו

 ,ןַאהרַאפ ןעגעז טרָאד .טגילײװגנַאלעג ךימ טָאה רע ןוא די-בתּכ

 -גיגייאירד רעלַאער רעד ןופ ןעגנולעטשנגעמַאזוצ  ,ךיא קנעדעג

 -ייאיירד רעד טימ--טָאזא ןוא ףָאטשגעלױק ,ףָאטשרעסַאװ : טייק

 םעד ןיא םוטנעטסירק ץיֿפרוד טריזילַאטסירק זיא סָאװ ,טייקגיג
 טי

 --םעדרעסיוא ,טסײג-טָאג ןוא ןהוז-טָאג ,רעטָאפ-טָאג ןופ ףירגעב

 טייהנעש  ,טייקסטוג ןופ גידנעּבױהנָא ,ןעיירד עשיגָאלַאנַא ךס א

 ידָאמ א--םזיגָאליס ןעשיגָאל ן'טימ גידנעגידנע ןוא טיײהרהָאװ ןוא

 "לגעה ןופ ןעעדיא יד טימ ןעעדיא סלענעה ןופ שימעג רענ

 - רעּבָא ,ןעקנעד ןופ ןעגנוגנערטשנָא עטריניפַאר רהעז ,יקסגָארוװ

 רעטָאפ ןימ זַא ,טגייצרעּביא ןיּב ךיא .עזָאלסטלַאהניא ץנַאג

 ,ןײלַא רַאפרעד ןיוש ןעקורד ןעלעװ טשינ לָאמנײק סע טעװ

 ינַאב ףירגעּב ןייז ןיא טָאה עיפָאזָאלימ עוויטַאלוקעּפס יד לייוו

 .טלעו רעצנאג רעד ןיא יװ ,רעהיופ ךָאנ טריטָארק
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 . .יושנאטלעוו ןייז ןיא טָארקנַאּב ןעגיזָאדמעד ןופ הּביס יד
 -עד טקוקעג-טשינ ,רעטומ ןיימ ןופ טױט רעד ןעוועג זיא גנוא
 *,רעצרעהנעירפ ןופ רעגיז רעד, ןעסייהעג טָאה רע סָאװ ,ףיור
 שנעמ רערַאּבלהיפ ןוא רעטרַאצ ַא רהעז ןעוועג זיא רע סָאװ ןו
 ,טױט ר/תא ְךָאו ןוא רעטומ ןיימ טרעטעגרעפ ךָאד רע טָאה
 יאדַא רע טָאה ,קילגמוא סיורג א םהיא רַאפ ןעוועג זיא סָאװ
 הענַארפ עלַא יד ףױא הבושּת ַא עיפָאזָאלפ רעד ןיא טכוזעג
 ןייק רעּבָא טָאו רע .טגיהורגאעּב קרַאטש םהיא ןעּבָאה סָאװ
 רהיא ןיא ןענופעג טשינ 9סײרט .םֹוׁש ןייק ןוא הבושת םוש
 יד ןוא טײקטסּפ עצנַאג יד טנָאקרעד רע סָאה טלָאמעד ןוא
 ןופ סעפָארטסַאטַאק יד ןעגעק ערהיא טײקרַאּבטכורפנוא טצנַאג
 -ַארט עגיטלַאוועג ַא ןייז טזומעג ,ךילנײשרהַאװ ,טָאװ סע .ןעּבעל
 ייװַצ ןעמונעגקעװַא לָאמניא ףיוא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,עידעג
 ץרַאה סָאד ןעסירוצ גיטייצֿכיילג םהיא ןעכָאה סָאװ ,ןעטקנּפוציטש
 טלָאמעד רע ןיא ,טגָאזעג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,לֿכש םעד ןוא
 -עג ךָאנרעד זיא רע ןעו ןוא ,הרוחש-הרמ ןיא ןעלַאפעגנײרַא
 -ילער רעד ןיא ןעכוז ןעמונעג רעדיװ רע טָאה ,ןערָאװעג דנוז
 א ןעװעג זיא סע זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה ןעמ .טסיירט ַא עג
 ,טכַאנײּב ןוא גָאטייּב טָאג וצ ןעטעּבעג טָאה רע ןעװ ,טייצ
 סָאז ןוא רעטסילק ןעדעי רַאפ סַאג רעד ףױא טהינקעג סָאה
 -אטסקע עזעינילער עכלעז ַא וצ טכַארּבעג לָאמליײט םהיא טָאה
 עגושמ רַאפ ןעטלַאהעג םהיא ןעּבָאה םיור ןיא עכנַאמ זַא עז
 ,ןעגילייה ַא רַאֿפ--ערעדנַא ןוא

 רהעמ ןענופעג םעד ןיא רע טָאה ,סיוא-טוייו סע יװ
 רע לייוו ?,ןעטייקגינייאיירד , עשיּפָאזָאליפ ענייז ןיא יו ,טסיירט
 ןעמהענ וצ ןוא ןעגיהורעב וצ זייװכעלסיב ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה
 טימ ךיז טָאה ץרַאה ןייז ,ןעּבעל ןעֿכילנהעװעג ןיא לײטנָא'נַא
 -ףטסע ןייז ןוא רימ וצ טדנעוועג עּביל ןופ טפַארק רעצנַאג רעד
 ןיײז .םוטנעטסירק ם'נופ ןעטייצ עטשרע יד וצ--גנַארד רעשיט
 ןיא טגיטיונעג ךיז טָאה לֿכש רעֿכילגנירדֿפרוד ןוא רעֿכילגעוװעּב
 .ָעגנָא ךיז רע טָאה םיור ןיא ןעניואוו רהָאי ַא ךָאנ .לַאירעטַאמ
 .טשספליה ךיוד ןוא עיגָאלָאעֿפרַא טימ ןעריסערעטייפ ןקּבױה



 ) ןעּבױלג א ןתָא

 הלג רעד .סייצ רעטלַא רעד טימ טנָאקעּב ךיז רע טָאה ןעיד

 רענעק רעסיורג א ןעוועג זיא סָאװ ,ךירדמ רעטשרע ןיימ ,יװלַאק

 ןערידוטש וצ רעטָאּפ ןיימ טגעװעּב קפס ַא ןהֶא טָאה ,םױר ןופ

 ךז רעטָאפ ןיימ טָאה קירוצ ןערהָאי טימ ,טדָאטש עניבייא יד

 ,סָפר ןעסיורג םעד טימ טעדניירפעב ךיז טצעלוצ ןוא טנָאקעּב

 -ַאסַאק יד ןיא טֿכַארברעּפ געט עצנַאג טָאה רע ןעכלעוו טימ

 טָאה ,ןעטייקגיהעפ עֿכילנהעוועגרעסיוא ענייז קנָאד ַא ,טעּבמָאק

 יד טנרעלרעד ךילדנירג ױזַא טייצ רעצרוק א ןיא ראג רע

 ןיילַא יסָאר םהיא טָאה לָאמניײא טשינ זַא ,םיור ןופ עטכישצג

 םוצ ןעמונעג לָאמנײא טשיג ךױא ךיז טָאה רע ,טרעדנואוועב

 ,סָאד טגידגעעג טשינ לָאמנייק סיּפע טָאה רע רעּבָא ,ןעביירש

 ןעריטעלּפמָאק סָאד וַא ,ןייז ןָאק טע ןעּבױהעגנָא טָאז רע סָאװ

 סע ןוא טייצ עצנַאג יד ןעמונעגוצ םהיא טָאה ןעגנולמַאז יז

 -יילּברעביא טשינרָאג טעװ ןעמעלַא םעד ןופ זַא ,ןייז ךייא ןָאק

 טצנערגעב טשינ ךיז טָאה רע לייװ ,ןעגנולמַאז יד רעטיוא ןעצ

 טָאה זייוװכעלסיּב .טעטילַאיצעּפס ןייא טימ ןוא עֿכָאּפע ןייא טימ

 יד ןופ םיור רעפילרעטלַאלעטימ רעד ןעהיצוצוצ ןעגױהעגנָא םהיא

 יםוטנעטסירק ם'תפ ןעטײצ עטשרע יד ךיוא רעּבָא ,ןענַארַאב

 טימ ּפָאק ןעלוע א טַאהעג סָאה רע ןעוװ ,טייצ א ןעוועג זיא סע

 -ער ן'טימ טרהעגעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד .סיניסרַא ןוא ןענָאלָאק

 יד ןופ .טבילרעפ ךילצנעג םהיא ןיא ךיז טָאה ןוא סנַאסעג

 רעטשרע רעד ןיפ םייריש ןוא םירבק-רעלעק ,סעּבמָאקַאטַאק

 -עּפש יד וצ ןעגנַאגעגרעּבירַא רע זיא רוטקעטיֿפרַא רעֿפילטסירק

 ןוא ילָאזעיּט יג ןעײרעלַאמ עשיטנַאזיּב יד ןופ ןעטייצ ערעט

 יױזַא ןוא ןעטסיטנעצעווקניווק ןוא ָארכַאװק וצ םעדֿכָאג ,ָאטָאישד

 יד ;ײרעלַאמ ןוא רוטּפלוקס ןיא טּבילרעפ ךיז טָאה רע .רעטייוו

 -ההג סָאד רעּבָא ןערָאװעג טרעֿכײרעב רעֿכיז ןענעז ןעגנולמַאז

 סָאװ ,ןעמױר יירד יד ןעגעװ םולח רעגיצנייא ןייז ,קרעװ עס

 טָאה ,ןושל-עמַאמ רעזנוא ןיא ןערעוו ןעּביושעגנָא טלָאזעג טָאה

 ,טשינרָאג טימ טגידנעעג ךיז
 עניו רעטָאֿפ ןיימ טָאה סעיצקעלָאק יד טפערטעּצנָא סָאװ

 רַאנ רַעֹּבָא ,םיור ןעבעגרעּביא טיוט ןכָאג ייז לי רע .ןעשדיא



 .שטיוועקנעס ךירגעה 10

 -נװעב ַא ןערעװ ןעּבענעגּבָא לָאז ייז רַאפ זַא ,יאנּת םעד טימ
 יײזומ, :טפירשפיוא יד ןעגָארט לָאז לַאז רעד ןוא ,לָאז רעד
 -רעד ,ךילריטַאנ ,טעװ שנואוו ןייז ".סיקסווָאשָאלּפ-ַאירָאזָא יד ןופ
 ןיא רעטָאפ ןיימ סָאװ ,ךימ ט'שודח סע רעּבָא .ןערעוו טליפ
 -לעזעג ןײז רע טעװ ןפוא ַאזַא ףיוא רָאנ זַא ,טגייצעגרעביא
 -ָאק עגיזָאדיד לָאז רע רעדייא ,ןעצונ רהעמ ןעגנערּב טפַאש
 ,ןעליוּפ ןייק ןערהיפרעּביוַא סעיצקעל

 :ןָאטעג גָאזַא רימ רע טָאה גנַאל טשינרָאג ךָאנ
 רענייק ,ןהעזעג טשינ רענייק ייז טלָאװ טרָאד ,וטסהעז--

 טמוק ָאד רעּבָא ,טַאהעג טשינ ןעצונ םוש ןייק יז ןופ טלָאװ
 ןייא ןופ טסנידרעפ םעד טעװ רעדעי ןוא טלעװ ַא ןעמַאזוצ ךיז
 .לעזעג רעצנַאג רעד ןעביירשוצ טּפַאשלעזעג רעד ןופ דילגטימ
 | ,טפַאש

 לָאמַא ָאד ןיא יצ--ןעריזילַאנַא וצ טשינ רימ טסַאּפ סע
 ,קנַאדעג רעד טָאװ יצ וא הואג-ןעילימַאּפ לעסיב ַא ָאטשינ
 ץפיוא ןערעװ טצירקעגסיוא טעװ יקסווָאשָאלּפ עילימַאפ יד זַא
 טליּפשעג טשינ לָאמַא ,טדָאטש רעגיּבייא רעד ןיא ןײטשרָאמרַאמ
 זַא ,ןיימ ךיא .עגַארפ רעגיזָאדרעד ןיא לָאר ענעדיישטנע יד
 ,סנַײאצלַא רימ סע זיא ףוס-לּכ-ףוס .ןעוועג יקַאט סע זיא יװַא
 ,ןערעוו ןעטלַאהעג ןעלעוו סעיצקעלָאק יד ואוו

 -סיױרא געט יד לעװ ךיא רעכלעוו וצ ,עמהומ ןיימ רעּבָא
 הלב םעד ייב טגערעגפיוא רָאג טרעװ ,ַאשרַאװ ןייק ןערהָאּפ
 ןוא ,םיור ןיא ןעּבילּב ןעלעװ סעיצקעלָאק יד זַא ,קנַאדעג ןעז
 טעװ טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייק סָאװ ,יורפ א זיא סָאד יװ ױזַא
 ,ץלַא ןעגָאזסױרַא טשינ לָאז יז זַא ,ןופרעד ןעטלַאהּבָא טשיג יז
 סעּכ ןעצנַאג רהיא סיוא יקַאט יז טזָאל ,ןעצרַאה ן'פיוא טגָארט יז סָאװ
 זיא יז ןעװ ,קירוצ רהָאי רָאּפ ַא טימ .ןעטַאט םוצ ףירּב יד ןיא
 רעטָאפ ןטימ טגירקעגסורַא יװַא ךיז יז טָאה ,םיור ןיא ןעװעג
 .םד ןערָאװעג אמתסמ ןעטלָאװ ייז זַא ,סעיצקעלָאק יד רַאפ
 עביל עקרַאטש יד טשינ ןעװ ,ןעּבעל ןעצנַאג ן'פיוא םיאנוש
 .לַאהעגּבָא יז טָאה עּביִל יד טָא ןוא ,רימ וצ ץמהומ רעד ןופ
 ,ןופרעד ןעט
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 "ָאפ ןיימ ןוכ רעטלע רהָּי עֿפילטע טימ זיא עמהומ ןיימ

 םהיא טָאה סָאװ ,קילגנוא םעד ךָאנ טָאה רעטָאפ רעד רע

 -עמרעפ סָאד ןעלייטוצ םייּב ןוא ןעליוט ןעזָאלרעפ ,ןעּפַארטעג

 רע טָּבה רהיא ןוא ןעלַאטיּפאק יד ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןעג

 יד יװ ,רהָּני גיסיירד ןיוש .ָאשָאלּפ טוג סָאד טזָאלעגרעביא

 "עגסױא טרהיפ ןיא ָאשַאלּפ ןיא טפַאשטריװ יד טרהיפ עמהומ

 ןוא רעטקַארַאכ ןעכילנהעוועגנואינא טימ השאינא זיא סָאד ,טנעכייצ

 רָאּפַא רהיא ןעגעװ ןעגָאז וצ גיטיונ רָאפ ךיא טלַאה רעבירעד

 ןעוערעג יז ןיא ,רהָאי 20 ןעזעוועג טלַא ויא יז ןעװ ,רעטרעוו

 דגַאלסױא ןיא ןעברָאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמנעגנוי א טימ הלּכ א

 וצ ןערהָאפ םייב ןעטלַאהעג טָאה יז ןעװ ,טלָאמעד טַארוקַא

 ַא ןופ ןערעה טלָאװעג טשינ יז טָאה ןָא-טלָאמעד ןופ .םהיא

 סרעטומ ןיימ ךָאנ ,לעדיימ טלַא'נַא ןעבילבעג זיא ןוא ךודיש

 יז ואװ ,םױר ןוא ןיװ ןייק רעטָאּפ ןיימ טיילגעּב יז טָאה טוט

 ךיז יז טָאה טייצ רעד רַאפ ןוא רהָאי רָאּפַא טבעלעג טָאה

 זיא להיפעג עגיזָאדטָאד ןוא רעטָאפ ןיימ וצ ןעדנוגעגוצ קרַאטש

 ןיא עמַאדטלעװ ַא זיא סָאד .רימ ףיוא ןעגנַאגעגרעּביא ךָאנרעד

 טציזעג ןוא ץלָאטש ,שיטָאפסעד סָאװטע .טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ

 "עג רעכיוה ַא ןופ ןוא תורישע ןופ טמוק סָאװ ,טייקרעֿכיז ענעי

 יז זיא רעגָא טײקֿכילקריװ רעד ןיא .גנולעטש רעֿכילטּפַאשלעז

 רעטגוא ,טייקססוג ןוא טייקכילרהע עטרעּפרעקרעפ יד ןעוועג

 -לאהעברעפ טגיל טייקכילרעסיוא רענעקורט ןוא רעטלַאק רחיא

 יייא יד רָאג טשינ ביל טָאה סָאװ ,ץרַאה דלימ ןעדלָאג ַא ןעט

 ןעשנעמזוה יד ןוא ךימ ןוא רעטָאפ ןיימ רָאנ טשינ ,ענעג

 ,שימָארטנַאליפ יװַא ויא יז .ללּכ ןיא ןעשנעמ עלַא ךיוא רעּבָא

 .טסנידרעפ רהיא זיא סָאד יצ ,לָאמלײט ךימ טֿכַארטרעּפ ךיא זַא

 טימ .טרָאװכירּפש 8 ןערָעװעג ןױש יא ןעלייט-הקדצ רהיא

 י"ז ןעגעװ טגרָאז יז רעבָא ,גנערטש יז זיא רעלטצּב ,םינצמ

 םוש ןייק ךיז טָאה המשנ רהיא ןיא ןוא ,םורפ רהעז ךיוא זיא ר

 ײז טוט ,טוט יז סָאװ .טע'בנג'עגנײרַא טשינ תוקמס ןופ רוּפש

 -גייק ךיז יז טלעקַאװ רַאפרעד ;םיללּכ עטסעפ ןופ דנורג ןיפיוא

 יא ראפרגד ךיוא ןוא ,העג וצ געװ רעסָאװ טימ טשינ לָאמ
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 ןעמ טפור ָאשרַאװ ןיא .ךילקילג רהעז ןוא גיהור לָאמעלַא יז
 .ליאוא :טײקטרַאה רעֿכילרעסױא רהיא בילוצ ,עמהומ ןיימ
 ץֿכנַאמ טּפיוהרעּביא ןוא ןענױשרעֿפפנַאמ עֿפנַאמ *.ןילּת רעניטעט
 יז טרגװ ןײמעגלַא ןיא רעּבָא ;כיל טשינ יז ןעּבָאה ןעיורפ
 ,טצעשעג קרַאטש םוטעמוא

 עמהומ יד ואוו ,ָאשרַאװ ןופ טייוו טשינ טגיל ווָאשָאלּפ
 ,ָאשרַאװ ןיא רעטניװ יז טגיואו רַאפרעד ,זיוה ןעגיײא'נַא טָאה
 ךימ ןוא ָאשרַאװ ןייק ןערַאננײרַא ךימ יז ליוו רעטניוו ץלא
 ןוא ןטמ יהעגַא ןעמוקעּב ךיא ּבָאה טציא ךיוא .ןעכַאמ-הנותה
 ןעמוק לָאז ךיא ,ךימ טרעװשעּב יז ןעכלעװ ןיא ,ףירּב ןעגילייא
 גנַאל ןיוש ןיּב ךיא לייװ ,ןָאט ןעממ סע ןעמ טעװ ףוס-לּכ-ףוס
 ײז ןַא ,טּבײרש עמהונ יד ןוא .םייהרעדניא ןעזעוועג טשינ
 ,הדומ ךימ ןיּב ךיא .טיוט ן'רַאפ ןהעז ךימ ליװ ןוא טלַא טרעוו
 ךיא .םייהא ןערהָאפ וצ קשח ךיא ּבָאה לָאמעלַא טשינ זַא

 -הניתה ךימ--יא קנַאדעג רעטסמיטניא סעטהומ ןיימ זַא ,סייוו '
 ןיא ההיא ךיא ףַאשרעפ רעּבָא טיזיו ןעדעי ייּב ;} ןעקַאמ-וצ
 .ױלּב ץראפ ךימ קערש ךיא ,גנושיוטטנע ערעטיג ַא טרּפ םעד
 ומ ןעמ ןעכלעװ ךָאנ ,טיױש ןעטמיטשעב אזא ןופ קנַאדעג ןעז
 ןופ ןיב ךיא ןעװ ,טייצ רעד ןיא ,ןעּבעל יינ } סיּפע ןעבױהנָא
 סיּפע ןַאהרַאכ ָאד ןיא בנַא ןוא ,דימ גונעג ןיוש ןעטשרע םעד
 ןעמהומ רעד ןצ גנוהיצעב רעד ןיא רימ רַאפ סעכילמעווקעבנוא
 -ָאפ ןימ ףױא טקוקעג רעהירפ ןעּבָאה עטנַאקעּב יד יװ יױזַא
 ןופ ןעשנעמ ַא ףיא יו ,רימ ףיוא טנייה יז טקוק יֹוזַא ,רעט
 .רּױג טיפע ףרַאדעּב ךיא זַא ןיא ןעטייקגיהעפ עכילגהעוועגנוא
 גנונייפ רעגיזָאדרעד ייּב יז ןעזָאלרעּביא .טלעװ רעד ןעּבעג סעט
 וצ יורטוצ רהיא טצונעגסיוא טלָאװ ךיא יװ ,רָאפ רימ טמוק
 טשינרָאג ןָאק ךיא זַא ,רעדיו ,רהיא ןרעלקרעד רעּבָא .רימ
 וצ סָאװ ָאטשינ ןיטולחל ןיא ןעֿכַאז עסיורג ןעגעו ןוא ןעּבעג
 ,ןיימ ןופ לייטרוא רעגיטייציירפ ַא ןעזעוועג סע טלָאװ ,ןעדייר
 ךױא סע טלָאװ גיטייצֿכײלג ןוא .טפנוקוצ ,רענילגנײשרהַאװ רָאנ
 -נוא ןופ ליפ .ּפַאלק רעסיורג ַא רעקשטיטלַא רעד רַאפ ןעוועג
 ילא רעד ייּב ,קילגמוא ןיימ םוצ ,ןענעז ןעשנעמ עשימייה צרעז



 2 ,ןקביולג 8 ךמָש

 רעּביא ןיוש ךיא ןָאק םעדכָאנ .עמהומ יד סָאװ ,גנוניימ רענעג
 ,טעוו סָאװ ,טייקכילגעזרעפ ןיימ ןופ גנוביירשעב רעד וצ ןקזעג
 -יװ ףיוא ,ליפיַא ףיוא ךַאז עטֿפײל ןייק ןייז טשינ ,ךילריטַאג
 .ןעזעו טױיצילּפמַאק ַא ןיִב ךיא ליפ

 עטרַאצ רהעז טימ טלעװ רעד ףױא ןעמשעג ןיּב ךיא
 -רעפ ךָאנ ייז טָאה ?תורוד עצנַאג ןופ רוטלוק יד סָאװ ,ןעוורעג
 ףיז טָאה טייהדניק ןיימ ןופ ןערהַאי עטשרע יד ןיא ,ט'רקנייפ
 יהָאפעגקעװַא זיא יז זַא ןוא ,רימ טימ טלעטנעטעג עמחומ ןיימ
 סע יה ,סעקטנאנרעבו) יד וצ ןעגנַאגעגרעּביא ךיא ךןיּב ,ןער
 ימ יה יֹוזַא .החפשמ רעונוא ןיא גידנעטש ןיוש ךיז טרהיפ
 ןיימ ןוא ",הביבס רעדמערפ א, ןיא םיור ןיא סגיואוועג ןעבַאה
 ,רשל-עמאמ רעזנוא ןעגָאק סוג לָאז ךיא ,טלָאװעג טָאה רעטָאפ
 + ,ןילימ א ןעזעװעג סעקטנַאגרעבוג ענײמ ןופ עגייא ןיא
 : 3 ןיא ןײה רעונוא ןיא גָאט ןעגיטנייה םוצ זיב טניואוו
 טָאה רעטָאפ רעד .טפַאשטריוװזױה רעד טימ ךיז טגיטפעשעב ןוא
 ,טלָאמפד סרעדנוועּפ ,רימ טימ טגיטפעשעפ קרַאטש ךיוא ךיז
 םהיא וצ ןהעג געלפ ךיא ,רהָאי ףניפ ןערָארלעג טלַא ןיפ ךיא ןעוו
 טגיזָאדיד ךוא םחיא טימ ןעסעומש רעטפע געלפ ,רֶשמיצ ןיא
 .געמ רעפא ,טלעקיווטוע ךילנהעוועגרעסיוא ךימ ןעגָאה ןעסעומש
 ןעגגושרַאפסיוא עשיג גָאלַאעֿפרַא יד ןֶשו ,רעטצפש ,הירפ-וש זא ,ךיל

 ןעמונעגוצ ןעּבָאה סעיצקעלַאק יד ןעריטעלטמַאק ן'טימ ןעמַאזוצ
 6 וצ ןעבעגעגּבָא ךימ רע טָאה ,טייצ עצנַאג יד רעטָאֿפ טייג
 .לשכא ןירש ןעושהעג ןיא סָאד ,יװלַאק הלנ םעד רצ--רשרהש ,

 המשג רערָאלק רהעז א ןוא ןעּברלג ןפפיטא טימ ,ןַאט רעט
 8 ,ןיימ ךיא .טסנוק יד טאהעג םיל רע טָאה רעּבָא טפיוװרעטיא
 יגטְׁש היא קנַאד א ןענאטשרעפ לכ-םדוק הט טָאה עיגילעד יד
 גצלמ רע תשש3ּ ןךצטלנרעפ רֶש טרעלפ טלה שצנַאג יד .טייה

 הַא תעשפ רעדַא ,ייהמ א ןיא קרעװטסנק יד רָאּפ ןהעטש
 ףעמו .רעטסיולק רענ ויטסקי ס םעֹד ןיא קיומ יד ןטרעה טגטלפ
 ןייק ןךעזטהפשג טשינ זיא טסנש6 רעד וצ ט3יל רעסיורג רעד ןיא

 ףז טָאה עכלק עגױָאריד ליה ,יירשנ נידנעצעג ןופ וכו טיש

 ףיוא ראה ,ןעטטַאשנעריײל ןוא טויטירַאגיס ףיוא טציטשעג טשינ
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 טימ טסנוק יד טַאהעג ביל שממ סָאה יװלַאק לג רעד .להיפעג
 טזומעג יז ןעּבָאה סע רעכלעװ טימ ,עּביל רעגינוז ןוא רענייר א
 סע סָאװ ,ןוא ָאטָאישד רעדָא ,ץוּבַאמישט ,עלָאזעיפ-ַאד ןעּביל
 לייו ,הענכה טימ טַאהעג ּביל יז טָאה רע ,רעגיטכיװ ךָאנ זיא
 טָאװ רעּבָא .טנעלַאט ןעטסנעלק םעד ןעסעזעב טשינ רע זיא ןיילַא
 רע טָאה רהעמ ץלַא ,ןָאט סיפע טנָאקעג טָאה רע רעגינעוו
 טסנוק רעסָאװ ,ןעגָאז טנָאקעג טשינ וליּפַא טלָאװ ךיא .טלהיפעג
 ביל זַא ,סיוא-טזייוו רימ רעּבָא .טַאהעג ּביל ןעטסנייממַא רע טָאה
 טָאה סָאװ ,עינָאמרַאה יד ךילֿכעוטּפױה ייז ןיא רע טָאה טַאהעג
 ,המשנ ןייז ןופ עינָאמרַאה רעד וצ טסַאּפעג ױזַא

 ךיא לָאמ ליפיוו רעּבָא ,סָאװרַאפ טשינ ןײלַא טייוו ךיא
 ךיא לעטש לָאמ ליפיוזַא ,יװלַאק חלג ם'ניא ךימ ןהָאמרעד
 / רעגילייה רעד ןעּבעג גידנעהעטש ,ןקז ןעגיזָאדמעד רָאפ רימ
 .עפס יד ןופ קיומ רעד ןיא ןעקנוזרעפ ןעצנַאגניא ,עיליצעצ
 ,ןער

 ןערָאװעג דלַאּב ןענעז יװלַאק חלג ן'טימ רעטָאּפ ןיימ
 עמַאס ןעגיצעג ךיז טָאה טּפַאשדניירפ עגיזָאדיד ןוא דגיירפ
 רעטָאפ ןיימ ןיא טקרַאטשרעּפ טָאה רע .טיוט ס'חלנ םעד זיּב
 טפיוהרעּביא ןוא ןעגנושרָאפסױא עשיגָאלָאעֿכרַא יד וצ עּביל יד
 יד ןעדנוּבעג יײז טָאה ,םעדרעסיוא .טדָאטש רעגיּבייא רעד וצ
 -טגנוא ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךימ ןעּבָאה עדייּב ייז .רימ וצ עּביל
 טפנוקוצ ַא רַאפ סָאװ סייװ טָאג סָאװ ,דניק גיהעפ ךילגהעוו
 זַא ,פָאק ןיא הבשחמ ַא רימ טמוק לָאמַא ,רימ ףיוא טרַאװ סע
 -געגרעד ןימ א ,עינָאמרַאה עסיוועג ַא ןעוועג ייז רַאפ ןיּב ךיא
 וַא ןוא טּכעלעג ןעּבָאה ייז רעֿכלעװ ןיא ,טלעװ רעד וצ גנוצ
 ,להיפעג ןעבלעזמעד טימ טבילעג לייט םוצ ךימ ןעּבָאה ייז
 -ירָאטסיה ענייז ןוא םיור טַאהעג ביל ןעּבָאװ ייז ןעֿכלעװ טימ
 -עג ןעּבָאה הביבס ַאזַא ןוא ערעפסָאמטַא ַאא ,רעלעמקנעד עש
 ןעגיוצרעד ךימ טָאה ןעמ .רימ ףיוא גנוקריוו ַא ןעּבָאה טזומ
 רעטפע ןוא יװלַאק חלג ן'טימ ןהעג געלפ ךיא ,לעניגירָא ץנַאג
 -יאור ,סעיליוו ,ןעייזומ ,סעירעלַאגרעדליּב יד ןיא רעטָאפ ן'טימ
 רעד .םיור ייב ןעגעלעג ןענעז סָאװ ,סעּבמָאקַאטַאק ןוא סעג
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 ,רוטַאנ ױעד ןֹופ ץייר םעד טריּפשעג ףיילג טָאה יװלַאק חלג- =
 רעד  ןופ עילָאֿבנַאלעמ עשיטעָאּפ יד ןעלהיפ וצ טנרעלעגסיוא; 0 תירפ רהעז ךיוא ךימ טָאה רע .טסנוק רעד ןופ ץייר םעד יז .
 .ןעלייז יד רעכלעוו טימ ,עינָאמרַאה יד ,עינַאּפמָאק רעשימיור

 ץפיוא ךיז ןענעֿכײצ סמענורּב עטרעטשוצ יד ןופ סעיניל יד ןוא
  ץשיטעמטירַא ריפ יד טנָאקעג ךָאנ .ּבָאה ךיא .רעדייא ףעמיה:|
 סעירעלַאג-טסנוק יד ןיא ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,סעיצט ועּפָא
 .וא ישטַארַאק ןעמענ יד סָאװ ,רעדנעלגנע יד ןרעסעּבוצסױא -

 .ךימ ּבָאה ךיא ,ּפָאק ןיא ייז טשימעג ךיז ןעּבָאה ָאישדַאװַארַאק ||
 צשינעילַאטיא יד לייוו ,ןײטַאל טגרעלעגסיוא טכייל ןוא הירפ- :

 -ץזעּב ןעמָאקלָאפ םיױר ןופ בשוּת סלַא ּבָאה ךיא סָאװ ,ךַארּפש
 טלַא ןיּב ךיא זַא .ןענרעל סָאד טֿכַאמעג רעטֿכײל רימ טָאה ,ןעס

 / גנוניימ ןיימ ןעגָאזסױרַא ןיוש ךיא געלפ ,רהָאי ףלע ןעוועג- :
 -טסניק עשידנעלסיוא | ןוא ! עשינעילַאטיא עטמהירעּב יד רעּביא = |

  -ַאנ יו רהעמ ןעוועג ןענעז ןעגנוניימ עניימ שטָאֿכ ןוא .רעל =
 .חלג .רעד--עדייב זַא ,טרעטשעג טשינרָאג סע טָאה ךָאד .,וויא-
 - עגידנעּפַאג טימ ןעפרַאװֿכרוד ךיז ןעלָאז רעטָאפ ןיימ יוא ןיװלַאק

 . ,ָאריײּביר טַאהעג ּביל טשינ ,ליּפשייּב םוצ ,ּבָאה ךיא .עקילּב
 ןוא ;סייו ןוא ץרַאװש ליפוצ ןעזעװעג רימ רַאפ זיא רע לייוז

 רעּבָא ,ךילקערש לעסיּב ַא ןהעזעגסיוא רימ רע טָאה רַאפרעד |
 ןעוועג ןיּב ךיא :ץרוק .עשטלָאד ָאלרַאק טַאהעג ביל ּבָאה  ךיא
 ןיא ןוא יװלַאק חלג םייּב ,רעטָאפ ןיימ ייּב דניקרעדנואוו ַא
 - ײװ ,טרעהעג לָאמ ןייא טשינ ּבָאה ךיא .רעזייה עטנַאקעּב יד :

 -מַא ןיימ ןעּביױהעגפיוא טָאה סָאד ןוא ט טּבױלעג ךימ טָאה ןעמ
 ןיא ךיז ןעּבָאה ןעװרענ עניימ ,ךַאז ענדָאמ ַא ןוא .,עיציּב- |

 טײּברַאעגסױא הירפ ערעפסָאמטַא רעד ןיא ןוא הביבס רעד
 .ךילדניפמע רהעז לָאמעלַא רַאפ לָאמנײא ןעּבילּבעג ןענעז ןוא
 -עז ןעגנוקריוו עגיזָאדיד סָאװ ,רעדנואוו סיורג ַא זיא סע רעּבָא -
 .ןעמ יװ ,טמיטשעב רהעז טשינ ןוא ףיט רהעז טשינ ןעוועג ןעג =

 ןערָאװעג טשינ ןיּב ךיא זַא .ןעטרַאװרעד טפרַאדעּב סע טָאה
 רעֿכיז ּבָאה ךיא סָאװ ,טימרעד סע ךיז טרעלקרעד ,טסיטרַא ןייק |
 ןוא קיוומ ןופ .רערהעל עגיימ שטָאֿכ ,טַאהעג טשינ טנעלַאט ןייק :
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 רעּבָא ,גנוניימ רעדנַא'נַא ייב ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ןענעֿכײצ
 רעד טָאה סָאװרַאפ ,םעד רעּביא לָאמליײט ךימ רעלקרעפ ךיא |

 .ךעצנַאלפנייא רימ ןיא טנָאקעג טשינ יװלַאק חלג רעד ןוא רעטָאּפ
 -עועּב םהיא ןענעז ןײלַא ייז יו ,סָאמ ַאזַא ןיא טלוק רעייז
 -יוװ--}יז ךיא ףרַאדעּב יצ .ָאי--!טסנוק יז ךיא להיפ יצ .ןעס
 להיפ ךיא ןוא ,טַאהעג ּביל יז ןעּבָאה ייז רעּבָא ,ָאי לָאמַארעד
 גאיװ ,יז ךיא ףרַאדעּב ןעפרַאדעּב ןוא .טנַאטעליד ַא יװ רָאנ יז
 טרעהעג טּפױהרעּביא .םיגונעּת עסיז ענעדישרעפ וצ גנוצנעגרעד
 טשינ ויא יז רעּבָא ןעקַאמשעג ןוא סנעגיגעגרעפ עניימ וצ יז
 -עג טשינ רהיא ןהָא רשפא ךימ טלָאװ ךיא .צפַאשנעדייל ןיימ
 .ךיא טלָאװ ןעּבעל עצנַאג סָאד רעּבָא .ןעּבעל ןיא ןהעגעּב טנָאק
 | | ,רהיא רַאפ ןעוועג-בירקמ טשינ

 .ךיא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןעּבָאה ןעלוש עשינעילַאטיא יד
 -ָאט רעד ךימ טָאה רעבירעד ןוא ,דנַאטשוצ ןעטֿכעלש ַא רהעז
 .םוינעלָאק סָאד .ץעמ ןיא םויגעלָאק ם'ניא ןעּבעגעגנײרַא רעטה

 עלַא טימ רעּבָא ,ןעגנוגנערטשנָא עניילק טימ טגידנעעג ךיא ּבָאה
 -סױרַא טרָאד רָאנ ןערעװ סָאװ ,ןעגנוניולעּב ןוא ןעגנונֿכייצסיוא
 ,טגָאעג תמא םעד .,ךיא ןיּב ןעגידנע ץ'רַאפ רהָאי ַא .ןעּבעגעג
 ךימ ךיא ּבָאה םישדח ייווצ ןוא ץסָאלרַאק ןָאד וצ ןעּפָאלטנַא
 -עריפ יד רעּביא גנולײטּבַא'נַא סנַאטסירט טימ טּפעלשעגמורַא

 -יזיוצנַארפ ם'נופ ףליה רעד טימ טקַאּפעג ךימ טָאה ןעמ .,ןעיינ
 ,הבושּת ףיֹוא ץעמ ןייק טקישעגּבָא ןוא סָאגרוב ןיא לוסנָאק ןעש
 ןעװעג טשינ זיא הבושּת יד זַא ,ןייז-תדומ זומ ןעמ רעּבָא)
 םיכירדמ עֿכילטסײג יד ןוא רעטָאפ ןיימ לייוו ,ערעווש ַא רהעז
 .ךיימ טימ ןעמונעגרעּביא רהעז המשנ רעד ןיא ףיט ךיז ןעבָאה
 -ןעוועג- -לחומ לענש רהעז רימ ןעמ טָאה ,סנעגירעּביא ,גולפסיוא
 ,סנעמַאזקע יד ייּב גלָאּפרע ןעסיורג םעד ּבילוצ אטח .ןיימ

 .,םירבח יד ןופ סעיטַאפמיס יד זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע /
 -עד טָאה סָאװ ,יד יװ ,לוש ַאזַא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סָאװ
 רעד ףיוא ןייז טנָאקעג רָאנ ןעּבָאה ,ץעמ ןיא טריטסיזקע טלָאמ
 .=יא ערעייז ןיא ךיא ןיּב רעּבירעד ןוא ,סָאלרַאק ןָאד ןופ טייו
  =עג ךיױא ןיב ךיא יװ ױזַא ןוא ,דלעה רעטױרגַא ןעװעג ןענ
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 ןיא לעדער סָאד טרהיפעג ךיא בָאה ,רעליש רעטשרע רעד ןעוו

 ןעלַאפעגנײא טשינ םענייק זיא סע ןוא עלוש רעצנַאג רעד

 ןענױצרעד ךימ ּבָאה ךיא ,טעטירָאטױא  ןיימ ןערירוקנַאקוצסױא

 -יירּב ַא ףיוא ,ךָאנרעד זַא ,גנוגייצרעּביא רעגידנרעגנוא רעד ןיא

 -רעּביא רעגיזָאדרעד טימ ,ןייז ױזַא ךיוא טעװ ,טיבעג ןערעט

 ןוא רערהעל עניימ ןעוועג ןעגנורדעגֿכרוד ךיוא ןענעז גנוגייצ

 ךס ַא טנײה ןעמהענרעפ רעּבָא טײקֿכילקריװ רעד ןיא ,םירבח

 ּפָאק ןיא וליפַא טלָאמעד זיא ייז סָאװ ,םירבח-לוש עניימ ןופ

 ץפיוא גנולעטש עֿכױה א ,רימ טימ ןערירוקנָאק וצ ןעגעלעג טשינ

 ךיא רעּבָא ; קיטילָאּפ ןוא טפַאשנעטיוו ,רוטַארעטיל ןופ טיּבעג

 ,גנוגיטפעשעבַא סיּפע טלהעוועגסיוא טשינ טנייה ויב ךָאנ ּבָאה

 רעסיורג ַא ןיא ןענופעג ךימ ךיא טלָאװ ,טגָאזעג תמא םעד ןוא

 -העווטיוא לָאז ךיא ןעסייהעג רימ טלָאװ ןעמ ןעוו ,טייהנעגעלרעפ

 ךיא } עטוגַא זיא גנולעטש עֿכילטּפַאשלעזעג ןיימ ,טנױזַא סיּפע ןעל

 ךיא ןוא ןעגעמרעפ שביה א רעטומ רעד ךָאנ טגשרי"עג בָאה

 -היפ לע ךיא ;רעטָאפ ןיימ לָאמַא ןענע'שרי ךיוא ךָאנ לע

 רעדָא רהעמ ןייז לעװ ךיא ןוא וָאשָאלּפ ןיא טפַאשטריװ יד ןער

 -פעשעב ןימ רעד רעּבָא ,רָאטַארטסיגימדַא רעגולק א רעגיגעוו

 ָאד ךיז לָאמַא לָאז ךיא ,גנונפָאה יד סיוא-טסילש גנוניט

 ןיא לָאר עגידנעטיידעב ַא סיּפע ןעליּפש ןוא ןענעכייצסיוא

 ,ןעּבעל
 -לעּב רעטענֿכײצעגסױא ןייק ןייז טשינ לָאמנײק לעװ ךיא

 שטָאֿכ ןוא ,רעֿכיז ךיא סייוו טָאד ,רָאטַארטסיגימדַא ןוא תיבה

 ייטפעשעּב עגיזָאדיד ןופ ןעהערדוצסיוא ךיז הנוּכב טשינ ּבָאה ךיא

 ןיוש ,ןעּבעל ןיימ ןייז-בירקמ טשינ ךָאד יי ךיא ליה ,ןעגנוג

 .רעסערג ןענעז ןעגנוּבערטש עניימ לייוו ,ןיילַא רַאֿפרעד

 -װָאשָאלּפ ,רימ יצ--עגַארּפ יד רימ ךיא לעטש לָאמליײט

 ּוןעטייקגיהעפ ערעזנוא ןיא העוט טשינ לָאמַא ךיז ןעגעז ,טיקס

 ןײלַא ךיז רימ ןעטלָאװ ,ןעוועג יױזַא רעּבָא טלָאװ סָאד ןעוו

 -גײרַא טשינ ןעטלָאװ ןעשנעמ עגיטליגֿכײלג עדמערפ ,טרַאנעג

 רעטָאפ ןיימ זיא ,סנעגירעּביא .תועט ןעגיזָאדמעד ןיא ןעלַאפעג

 ליפ רעּבירעד ליוװ ,רעדיוו ,ךיא .גיהעפ רהעז ןוא רהעז ןעוועג
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 ,ץלָאטש רעשירֿפנ יװ ןעזײװסיוא טשינ לָאז סע ,עדײר טשינ
 ,ןיּב ךיא יו ,רהעמ ךסַא ןייז טנָנקעג טלָאװ ךיא זַא ,טגייצרעּביא ףיט ךיא ןיּב ךָאד ןוא

 טנטיזרעוװינא רעװָאשרַאװ רעד ןיא ,?יּפשייּב םוצ ,טָא
 -ידנָע לָאז ךיא ,טלָאװעג ןעּבָאה עמהומ יד ןוא רעטָאפ רעד)
 שרבח'עג ךימ ךיא ּבָאה (םייהרעדניא טעטיזרעווינוא יד ןעג
 -יועּב רימ זַא ,ןהעזעגסיוא טָאה 'ןעדייּב זנוא ,ןיקסניטַאינש םימ
 טבורּפעג עדייּב ןעּבָאה רימ ןוא ןעטייקגיהעפ עשיטַארעטיל ןעצ
 וצ גירעביא ןיא סע .טיּבעג ןעגיזָאדמעד ףיוא תוחוּכ ערעזנוא
 ,טנעדוטס ןרעגיהעפ ַא רַאפ ןעטלַאהעג ןעמ טָאה ךימ זַא ,ןעגָאז
 טלָאמעד ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ,טָאג ייּב ,ןוא ; ןיקסניטַאינש יו
 -רעפ רהעמ ךסַא טָאה ןוא רעסעּב ךס ַא ןעוועג זיא ,ןעּבירשעג
 רעּבָא .ןעּבירשעג טָאה יקסניטַאינש סָאװ ,סָאד יװ ,ןעֿכָארּפש
 -וצ ךס ַא רעד ןייז וצ טרעהעגפיוא טשינ בָאה ךיא ןוא סיוא .רָאפ ץרַאטש טקורעגסױרַא ךיז טָאה יקסניטַאינש ! סָאװ ,טנייה
 ָאד ןעדייר ןעשנעמ ןעֿכלעוו ןופ ,יקסווָאשָאלּפ רעה רעגידנעגָאז
 /רָאנ ךיז טלָאװ רע ןעוא :ּפעק יד טימ ןעלקָאש ןוא טרָאד ןוא
 : "! ןעמונעג סיּפע וצ

 ףרַאד ןעמ זַא ,טימרעד טשינ ךיז ןענעכער ןעשנעמ יד
 -עג רעּבירעד לָאמנייא טשינ ןיוש ּבָאה ךיא ,ןעלעוו ןענָאק
 טלָאװ ,ןעגעמרעפ ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו זַא ,טכַארט
 ךָאד טלָאװ ךיא .יזַא רעֿכיז .סיפע וצ ןעמהענ טזומעג ךימ ךיא
 ןיב ךיא רעּבָא .טיורּב ףיוא ןענידרעפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג
 ףיא טלָאװ לַאפ םעד ןיא ךיוא זַא ,טגייצרעּביא ךילרעניא
 .גיהעפ עניימ ןופ לעטגיצנַאװצ ןייק טצונעגסיוא טשינ וליּפַא
 ;ןעשנעמ ץעֿכייר ןעוועג ,סנעגירעּביא ,ןענעז לְקָאּב ,ןיװרַאד .ןעטייק
 ןופ לייט רעטסערג רעד ,ריקנַאּב ַא זיא קָאּבעל ןָאשד רעס
 טלעטש סע ; ךילגעמרעפ זיא רענעמ עטמהירעּב עשיזיוצנַארפ יד
 ,געװ ןיא טשינ טהעטש ןעגעמרעפ סָאד זַא ,סױרַא ,ָאזלַא ,ךיז
 -ףטש ע'בושח ַא ןעמהענרעפ וצ טימ-טפלעה סע ,טרהעקרעפ ,רָאג
 ךילנעזרעּפ רימ זַא ,וליפַא רעלק ךיא .ןעטיּבעג עלַא ףיוא על
 טיִהענֹּבַא טָאה סע לייוו ,ןעצונ ןעסיורג ַא טֿכַארּבעג סע טָאה
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: 

 ךיא .תוקחד ןופ טמוק סָאװ ,גנולפירקרעפ ןופ רעטקַארַאֿפ ןיימ

 יקַארַאכ ןענַאװש ַא בָאה ךיא זַא ,ןעגָאא טשיג טימרעד לי

 רעד ןעװעטרַאהרעּפ טנַאקעג םהיא טלָאװ ,טדערעגקירוצ ןרעט

 9 ץימע רענײטש רעגינעװ סָאװ ,ױזַא יצ יויַא ףָאנ ;ףמַאק

 ןופ טרעכיזעג ןייז וצ םהיא זיא רעטכייל ץלַא ,געװ ן'פיוא טניפ

 רעבלעורעד ןיא ץיזעב ךיא ,טשינ ךיוא ךיא ןיִּב ליפ ,לָאפ א

 ןעייל ףיא ןענרעל וצ טייקגיריגײג יז יװ ,טייקגיהעפ יד סָאמ

 טשיג טלָאװ ךיא זַא ,ןיז ןָאק סע .ךט א קנעדעג ןוא ךס א

 ,טייקנעטלַאהעגסױא ענרעזייא יד ןוא דלודעג עגיטיוג יד טאהעג

 רעטיירב ןוא רעמַאזגנַאל ,רעגנַאל ַא ייב לו טרעדַאפ סע סָאװ

 יוק ףרַאדעב טײקנעטלַאהעגסױא רעד טָאטשגָא רעּבָא ,טיײברַא

 ךיא ,טשיג ךַאז ןײק ךימ טגניװצ טצעלוצ ,טייקטכייל יד ןעמ

 .ןָאס סע טגעלפ ערטיל יװ ,רעֿפיברעטרעװ ןעבײױש לָאז

 ןופ טײקנעטלַאהעגסױא רעד טימ ןעטֿפײל טשינ ןָאק סע רעװ

 ןיימ רעּבֶָא .רָאעטעמ ַא יװ ,ןָאט ץילב ַא ,תוחפל ,ןָאק רעד ,ןוז ַא

 יוצ ןיט ןוא ןעּבעגעג טשינרָאג טציא ןיֵּפ טָאה סָאװ ,רבע

 רעטיב טרעװ רימ ,,ןעּבעג טשיגרָאג ךיוא טעװ סָאװ ,טפגוק

 סײר רַאפרעד ןוא ןעקירד וצ ןָא ךימ טבױה טעמוא רעד ןּוא

 ףעּביירש סָאד רעּביא ךיא

 :רַאגַאי ןעט"10 םעיד ,םיור

 ּבָאה ,ַאטסעטַאלַאמ ףַארג םעד יי דנעוָא ן'פיוא ,ןעטכעג

 סע אלס רעויטקודָארּפ.טשיג רעד, :עוארפ א טרעהעג ךיא

 טסיװרעד סָאװ ,הלוח-ןעוורעג ַא .ןערָאװעג רעטכייל ףימ יא
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 ןענעז טײהקנַארק רעד ןופ ןעמָאטּפמיס יד זַא ,רָאטקָאד ןופ ךיז
 ףיז רע טהערפ ,ףיודעד ןעדיל ןעשנעמ ךס ַא ןוא טסואוועב
 טָאװ ,ךיא בָחֹח םירבח ליפיו !תמא .,הרושה רעגיזָאדרעד ןופ
 .טיירפשרלפ ןיא יז טייװ יװ .ח,חמ רעגיזָאדרעד ףיוא ןעדייל
 .םיאלח ךס ַא ןַאהרַאפ ןענעז זנוא יב רעּבָא ,טשינ ךיא סייוו
 רעד, ץגַארפ רעד ןופ טכַארטעג ךיא ּבָאֹה טכַאנ עצנַאג יד
 ײמרָאֿפ יװַא סע סָאה סָאװ ,רעד ?.וואלכ רעװיטקודָארּפ-טשיג
 .רַאפ זיא זנוא ןיא .רַאנ ןייק ןעוועג טשינ ,םיִנֹּפַא ,זיא ,טרעל
 טײיקגיהעפ-טשינ ַא סישע ןוא ןיא ןַאהרַעפ ןסניװט סיפע ןאה
 ןעמ ,ןעציזעג רימ סָאװ ,ץלַא סָאד ךיז ןופ ןעגנערבוצסױרַא
 רעּבָא ןעניוב ןוא לייפ ןעּבעגַעג זוא טָאה טָאג זא ,ןענָאז ןָאק
 ןעגיוב םעד ןעלעטשוצנָא טייקגיהעפ יד ןעבע;עג טשינ טָאה רע
 ןעסעומשרעביא טלָאװעג טלָאװ ךיא ,לייפ יד ןצוהלוצסױרַא ןוא
 ַאוַא ביל טָאה רעטָאּפ ןיימ לייו ,רעטָאפ ןיימ טימ םגד ןעלעוו
 .גָארק םוצ ןערהירוצוצ ךיז ארומ ּבָאה ךיא רע ,טעומש ןימ
 ןוא ןעליפנָא יוװ-ייס לעװ ךיא זַא ,רעּבָא ןיימ ךיא .טֹּרֵא ןעק
 טעו רשפא .עגַארֿפ רעגיזָאדרעד טימ ךוּבגָאט סָאד ןעליפרעגיא
 -טפיוה עגייז ןייז יקַאט סָאד ןעלעו רשפא ,טוג ןייז יקַאט סע
 ןעװ ,טָאד יװ ,רעֿפלריטַאנ ןיז ןָעק סָאװ ,בפ ; תולעמ
 ףימ ןעריסערעטניא סָאװ ,ןעכַאז עניױזַא ןופ ןעביירש לע ךיא
 -עגַארט ַא סיפע ךיז ןיא טגָארט שנעמ רעדעי  ןעטסקרַאטשמַא
 רעד ןופ טעטױויטקודָארּפ-טשינ יד--זיא עידעגפרט יה .עיד
 ץדָאמ רעד ןיא טשינ טציא זיא סע .יקסװָאשַאלּפ עילימַאפ
 ךָאנ רעּבָא ,ןעֿכַאז עניוזַא טימ ןעשנעמ רַאפ ךיז ןעוייוװעצפיורַא
 יד ןיא טהילּבעג טָאה םזיטנַאמָאר רעד ןעװ ,גגָאל טשינרָאג
 ,ץידעגַארט רעייז ןעגָארטעג ןעשגעמ ןעּבָאה ,רעצרעה עֿכילשנצמ
 יװ ,יז ןעמ טגָארט טציא ,לעטנַאמ ןעטיויפארד-שירעלַאמ ַא יו
 ןיא סד ,ךוכנָאט ַא רעּבָא .דמעה ן"רעטנוא ; לעביילרעגעי 8
 .-פיוא ןייז ןָאק ןעמ ןוא ןעמ געמ ךופגָמל א ןיא ,שרעדגא סיפע
 ,ביטביר



 ,רַאנַאי ןעמ-}} סעד טור

 ךיא ץוגעּב רעצירעד .געט רַאּפ ַא ךָאנ ָאד ביילפרעפ ךיא
 -יירשעּב ןעּבױהנָא לעװ ךיא רעדייא לייוו ,סייצ רעד טימ יז

 -םֹורַא ךימ ךיא ליװ ,גָאט וצ 240 ןופ ןעשינעהעשעג יד ןעצ
 ףוס א ןעפאמ לָאמעלַא ראפ לָאמנא ןוא רבע ןפיוא ןעקוק
 טשינ ךיא ּבָאה ,טגָאזעג רעהירפ ןיש בלה ךיא יה ,םהיא םימ
 ךיא רעוו | עיפַארגָאיבָאטױא עכילרהיפסיוא'נא ןעביירש וצ הנופב
 סערעטייוו ןיימ ןעוייוועג ךילטייד טעװ ,ןיב ךיא סָאװ ןוא ןיא
 ,רוטַאג ןיימ ןעגעג ןעזעוועג טלָאװ רבע ןיימ ןעריזילַאגַא ,ןעבעל
 -גיא סיא-טּביירש ןעמ :ןובשח רעגילײװגנַאל ןימ א זיא סָאד
 ןעמ ןוא רעדנאנייא רעטנוא יז טלעטש ןעמ ,רעפיצ ענלעצ

 -על עצנַאג סָאד זַא ,ןעסיװ טפרַאדעּב רהיא .לכה-ךס ַא טֿכַאמ
 עשיטעמטירַא ריפ יד ןעגָארטרעּפ טנַאקעג טשינ ךיא ּבָאה ןעצ
 יד ןעװעג רימ זיא יז ןופ עטשרע יד אקוד ןוא סעיצַארעּפָא
 | ,עטסכילגערטרעדנוא טמַאס

 ןופ ףירגעּב םעגײמעגלַאינַא ןעּבָאה ךיא ליוו ךָאד רעּבָא

 ןוא -ןעמוקרָאפ רָאלק רהעמ ןיילַא רימ לָאז ךיא ,עמוס רעד
 =ײמעגלַא עגיוזא ןיא ןעביירש רעטייוו ךיוא ךיא לעװ רעבירעד

 .ןעכירטש טנ
 "נַארפ ןיא ךיא ּבָאה טעטיזרעווינוא יד ןעגידנע ןיֿפָאג

 רעּבָא ,טֿפײל רהעז--עלוש-סטפַאשטריװדנַאל יד טגידנעעג ךיירק
 ןיא ,רעטעּפש זַא ,סייו סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,קשח ןהָא טעמכ
 ײדגַאל רעד טימ ןעגיטפעשעב אמתסמ ךיז רע טעוו טפנוקוצ רעד
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 ןיא זַא ,רע טריפש טייצ רענטגייא רעד ןיא רעּבַא ,טֿפַאשטריװ
 א רףהיא וצ ןעזָאלגָארַא ןעזומ ךיז רע טעװ  טָאמ רעסיוועג ַא
 יִעֹפ ענייז טימ טשינ--ןערינַאמרַאה טשיג לאמגייק טעװ ײױז וַא
 טַאהעג ךיא ּבָאה ךָאד .עיציּבמַא ןייז טימ טשינ ןוא ןעטייקגיה
 לכ-םדוק ,עלושטטפַאשטריװדנַאל רעד ןופ תולועּפ עסיורג ייווצ
 אב ַא רימ רַָאֿפ ןייז וא טרעהעגפיוא טפַאשטריוװדנַאל יד טָאה
 .לאװרעפ רעטסעב רעטשרע רעד ךימ טעװ טציא ןוא ,עלי'השעמ
 רעד ךרוד ךיא בָאה ,סנעטייווצ ; ןעלדניוושעּב ןענָאק טשינ רעט
 ?לעמַאזעגנָא טסול רעיירפ רעד ןיא ,רעדלעפ יד ףיוא טייברַא
 .עגסױרַא ךימ ןעבָאה סָאװ ,דנחעג ןוא תֹוחוּכ לעטיּב שּביה ַא
 לַאנרַאג-טשיג ַא טרהיפעג רעטעּפש בָאה ךיא תעשּב ,ןעמלָאה

 ,ןירַאּפ ןיא ןעבעל
 ןעשיװצ ןעפָאלרעפ ןענעז עניימ ןערהָאי עגידרעטייוו יד |
 יד טֿכא ןיא ןעמהעגנ טשינ לָאז ןעמ בא ,זירַאּפ ןוא םיור
 ןופ ךימ טָאה עמהומ י"ד ןיהואו ,ָאשרַאװ ןיא ןעטיזיוו עצרוק
 ךָאנ טקנעּבעג רעטפע טָאה יז לייוו ,ןעפורעגסױרַא טייצ-וצ-טייצ
 -יירפ ַא סיּפע טימ ןרעיילשעפ טלָאװעג ךימ טָאה יז לייוו ןוא רימ
 ףימ טָאה ןעּבעל רעזירַאּפ סָאד ןוא זירַאּפ .טסוג רהיא טיול ןיל
 טלָאמעד ּבָאה ךיא טָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשינ ,ןעגיוצעג קרַאטש
 וצ יורטוצ רה/מ טָאהװעג ּבָאה ןוא ךיז ןופ ןעטלַאהעג רהעז
 ףיא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשיג ךיוא ןוא ,טנייה יװ ,לֿכש ןיימ
 רעגיגנעהּבָאנוא'נַא ןופ טמוק סָאװ ,טיײהרעֿכיז יד ןעסעזעב ןיִּב
 -עג טייצ עסיװעג ַא ךָאד ךיא ּבָאה ,גנולעטש רעֿפילטּפַאשלעזעג
 רעד ןופ ענעצס רעסױױג רעד ףױא לָאר עוװיאַאנ ַא טליּפש
 ןיא טּבילרעפ טױט םוצ ןיּב ךימ ךיא ּבָאה טשרעוצ .טלעוו
 ךוא עידעמָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גרעּבמעֿכיר ןייליירפ רעד
 ,ךילריטַאנ ,לעװ ךיא .ןעּבָאה-הנותח רהיא טימ טלָאװעג סיואֿכרוד
 -ימָאקיגַארט ןוא סעיצַאוטיס עטלעקיוורעפ ליפיוו ,ןעּביירש טשינ
 ,עּביל רעגיזָאדרעד ןופ ןעמואוושעגסרא ןענעז סע סענעצס עש
 עגיזָאדיד ןענָאמרעד וצ ךילנייּפ לעסיב ַא רימ ןזיא סע לייוו
 עמ טגעלפ ךָאנרעד ,ןעֿפַאל רימ ךיז טליוװ לעסיב ַא ןוא ןעטייצ
 שָאה ךיא רעּבָא ,הטוש ַא רַאפ ןעלעטשסױרַא לָאמ ןייא טשינ ךימ
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 יירעּביא ,ןיזיוצנַארפ יד ,עּבטמ רעבלעזרעד טימ טלהָאצעג ךיוא

 -עה יד וצ וליפֲא טרעהעג יז ןעװ--ןילױּפ יד ךיוא יזַא ,טנעג

 ױ טנהָאמרעד ,רֶשֹּכ ןוא ךילרהע ייברעד ןיא ןיא ןעזיירק ערעֿכ

 "סיימטכעפ ַא יװ יװַא .ןעדרעװש ףױא רעטסיימטכעפ םעד רימ

 לָאז רֶע ,העש-טגנוּכיא ןייז ןעּבָאה גָאס ןעדעי ףראדעפ רעט

 יםעֿפ "ֹוַא ,ןעטכעפ ןיא טײהנהעװעג רעד ןופ ןהעגסיורא טשינ

 ןערילרעפ טשיג ןעלָאז יז ידֹּכ ,טרילפ ןיא ןעמַאד יד ךױא ןעט

 -עג ּבָאה ,סואמ רהעז טשינ ,גנוי ןעװעג ןיּב ךיא ,קיטקַארּפ יד

 ךיא געלפ רעבירעד ןוא טפַאשלעזעג רערעסעּב רעד וצ טרעה

 ףעּפָא .ץהעש-גניביא עגיזָאדיד ףױא ןערעװ ןעדאלעגנייא רעטפע

 -ָאדיד ןעמונעג ּבָאה ןוא ןויאֲאנ רהעז ןעװעג יב ךיא יװ יװַא

 ןעמוקעּב לָאמלײט ףיוא ךיא בָאה ,טסנרע ץנאג ןעגנוביא טניז

 ןענעו ןעדנואװ עכילברעטש ןייק ,תמא ,ןעדנואװ עטסנרע ץנַאג

 גינעה טשיגנ טּפַאשרעפ לָאמלײט ןעבָאה ייז רעֶּבָא ,ןעועג טשיג

 רעגיזָאדרעד ףיוא זַא ,טגייצעגרעביא ךיא ןיּב ,סנעגירביא ,םירוסי

 ַא טיפע ןעגנערה רעדעי זומ ןעבעל טרא אזא ייב ןוא טלעװ

 ןרע-יפל טָאה טייצ ןיימ .טעטיװיאַאנ ןופ הבומ ןפיוא ןּברק

 ,הפוקּת ַא ןעטָארטעגנײרַא זיא םעדֿכָאנ .טרעידעג גגַאל טשינ

 ךיא ",שנַאװער, :טרָאװ ן'טימ ןערעװ טנעכייצעּב רָאנ ןָאק סָאװ

 "עד ךיא ךימ טָאה ןעמ ּבױא ןוא ,קירוא טלהָאצעגסױרַא ּבָאה

 לײװ ,רַאפרעד !ילּב סע יא ,רַאג ַא רַאפ טלעטשעגסױרַא טלָאמ

 ֿבָאה ךיא יװ יױזַא .רַאנ ַא ןַײז טלָאװעג ןײלַא רימ ךיז טָאה סע

 טנַאקעּב ךימ יא ּבָאה ,גנַאננײא ןעיירפ א םוטעמוא טָאהעג

 .רימיטיגעל יד ןופ ןעּביוהעגנָא ןעטֿפַאשלעזעג ענעדישרעפ טימ

 ףהעז ,טגָאזעג תמא םעד ,ךימ ּבָאה ךיא עכלעװ ןיא ,רעזייה עט

 .סירֲא רעטרילוטיט רעיײג רעד טימ טגידגעעג ןוא טלײװגנַאלעג

 ךוא ,ןענַאעלרָא ,ןעטרַאּפַאנָאּב יד ןופ טעדנירגעג ,עיטַארק}ט

 יז טשיג ּבױא ,.טלעװ עסױרג יד רָאפ ךיי טימ טלעטש סָאװ

 ערעדנַא ןוא ודרַאס ,ןהּױז סַאמויד .רעצינ יד שטָאכ ןיא ,רעזירַאּפ

 יקַאט ןעצגירּפ ןוא ןעזיקרַאמ ,ןעפַארג קרעװ ערעיײז וצ ןעמהעג

 ,סעיצידַארט םוש ןייק טשינ טָאה טָצװ ,גנוטַאג רעגיזָאד רעד ןופ

 ןצ ןעבעל ןייא ןיא טלַאה ןוא ךלעג ןוא ןעלטיט ךס ַא רעּבָא
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 סָאװ .ןעטכיטנניפ עסױרג יד ךױא ןרעהעג ןעזיירק עגיזָאדיד

 -טּפױה טלעּבמָאנעגמורַא טרָאד ךימ ךיא ּבָאה ,רימ וצ ךייש ויא

 רידנעטש ןעֿכוז ,ןלהיפנייפ ןענעז יז .ןעמאד יד בילוצ ךילכעו

 ןענעז ןוא ןעבעל ןופ טנעגינעגרעפ ךָאנ ןעצכעל ,ןעקורדנייא

 לָאמ ךס ַא ךיוא ןענעז יז .ןעלַאעדיא עלַא ןופ יירפ ןיטולחל

 ײו סָאװ ,ןענַאמָאר יד יװ ,ןעּברָאדרעפ סָאמ רעּבלעזרעד ןיא

 רוסי ןעזעיגילער ןייק טשינ טָאה לַארָאמ רעייז לי ,ןענעייל

 זיא ןעגעווטסעדנופ .סעיצידַארט עגידנעטכילמרעפ םול ןייק ןוא

 טרָּצד ןענעז *ןהעש-טגנוּביא יד, .טלעװ עלוטצנַאלג 8 רהעז סָאד

 -ָאק ייז ןוא טכַאג ןוא גָאט ךיז ןעהיצ ייז זַא ,עגנַאל עֿכלעזַא

 עדָאמ יד טשינ זיא טרָאד לייוו ,ךילרהעפעג רהעז ןערעװ ןעג

 -העג סָאד ךיא געלפ טרָאד ,רהעוועג סָאד ןעֿכַאמ וצ רעפמעט

 -עג טשינ ןיילַא ךימ ּבָאה ךיא זיּב ,ןעקָארוא עֿכילניײּפ יד ןעמ

 -רע עניימ ןעּבײרשעב ָאד טלָאװ ךיא ןעװ .טנרעלעגסיוא גונ

 --רהעמֿכָאנ ןוא הואג ןופ זייװעּב א ןעװעג סע טלָאװ ,ןעגלָאפ

 ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ןעגָאז רָאנ ךיא לעװ .קַאמשעג ןעטֿכעלש ןופ

 -לרעפ וצ טשינ ,טנַאקעג רָאנ ּבָאה ךיא טייוו יו ,טערַאטסעג

 : ,דנעגוי סרעטָאפ ןיימ ןופ סעיצידַארט יד ןער

 טימ גנורהירעּב ןיא ןעמוק ןעזיירק עטסגירעדינ עמאס יד

 עגלַאה עגיזָאדיד .טלעװ רעּבלַאה רעד ןופ ןרעפס עטסכעה יד

 ןפיוא זנוא ךיז טכַאד סע יװ ,רעֿכילרהעפעג ךס א זיא טלעו

 -רעפ םזיניצ רהיא ,לַאיװירט טשינ זיא יז לייוו--קוק ןעטשרע

 טשינ טרָאד ּבָאה ךיא ּבױא .םזיטרַא ןופ ןייש ַא סיּפע טגָאמ

 לײװ ,רַאפרעד רָאנ סע זיא ,ןרעדעפ ךס ןייק טזָאלעגרעּביא

 ַא טַאהעג ןיוש ףיא ּבָאה ,רהיא ןיא ןיירַא ןיּב ךיא רעדייא

 -ענ עפרַאש רעגינעװ טשינ ןוא לעּבַאנש ןעטפיילשעג גונעג

 ,לעג
 ןָאק ןעּבעל רעזירַאּפ ןופ גידנעדייר ,ןײמעגלַא ןיא רעּבָא

 ,להימ רעגיזָאדרעד ןופ סױרַא טהעג סע רעװ זַא ,ןעגָאז ןעמ

 ,רעד ןעלהיפ ףרַאדעּב סָאװ רעּבָא .דימ גונעג ןעלהיפ ךיז זומ
 לָאז רע ,ףירעד זיולב ,ךיא יװ ,סױרַא טרָנד ןופ טהעג סָאװ

 "עּפש טשרע טּבױה שנעמ רעד !ןיהַא קירוצ ןרהעקמוא ךיז
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 יד וצ ךילנהע ןענעז תונוחצנ ענייז זא ,ןעפיירגעב וצ ןָא רעט

 ץנַאג טָאה םוינַאגרָא רעקרַאטש ןיימ ,סוריּפ ןופ ןעפמואירט

 -ו/ ןעוורעג יד רעּבָא ,ןעבעל ןימ ַאזַא ןעטלאהעגסיוא טסיירד

 | .ןערָאװעג ןעפירגעגנָא ךָאד ןעג

 עלַא ןופ רעֿכעה ךָאד זירַאּפ טהעטש טרפ ןייא ןיא רעּבָא

 ןיא טדָאטש  ַאזַא ךָאנ טשינ ןָאק ךיא .ןעטסענ-רוטלוק ערעדנַא

 ,טּפַאשנעסיװ ןופ ןעטנעמעלע עטשרע יד ואװ ,טלעװ רעד

 "מֹורַא ױזַא ןעלָאז ןעעדיא עֿכילשגעמ ענעדישרעפ ןוא טסגוק

 יד ןיא ןעגנירדניירַא טֿכײל ױזַא ןוא טפול רעד ןיא ןעּבעוװש

 ןרעגנא טרָאד טּפַאז שנעמ רעד ,טרָאד יו ,תוחומ עֿכילשנטמ

 ןייז ןוא ,טגנערּב טּפַאשנעסיװ עטסעיינ יד טָאװ ,ץלַא טָאד ןייא

 סרעװ ,טייקגיטייזנייא יד לָאמַא טימ טרילרעפ ,רעדיוו ,לֿכש

 -ַאטיא ןיא לייוו ,טריזיליוװיצ שוריפב ָאי .טריויליוויצ ןוא רלימ

 עפרַאש ץנַאג ןעפָארטעג ךיא גָאה ןעליױּפ ןוא דגַאלשטייד ,ןעיל

 לָאז סע וַא ,ןעוָאלרעד טלָאװעג טשינ רעבָא ןעּבָאה סָאװ ,ּפעק

 ןיא ןוא .טקנופד:ַאטש רעייז רעסיוא ןעריטסיזקע ןענָאק סיּפע

 רַאפ זַא ,שירַאּברַאּב ןוא טרַאה ױזַא ןעװעג יז ןענעז טרּפ םעד

 סקנוּפדנַאטש םענעגייא רעייז ןעטלַאהרעד ןעליוו סָאװ ,ןעשנעמ

 -געמנוא ןיטולחל ןעוועג ייז טימ גניהיצעב יד זיא .ןעֿכאז ףיוא

 ,ךילי
| 

 סהעז זירַאּפ ןיא ,טגָאזעג רעגיטֿכיר ,ןוא ,ךיירקניירפ ןיא

 "יטש יד רעטנוא-טפיילש םָארטש רעלענש ַא יװ .טשינ סע ןעמ

 -טכיילג יװַא ,ךעלגרעב ןוא ןעציּפש יד גידנעּבײרּבָארַא ,רענ

 .םָארטש-סנעבעל רעזירַאּפ רעד ןעפידגעּב יד טריזינַאמוה ןוא סיוא

 ךיוא יא ןעגנוקריו עֿכלעזַא רעטנוא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 ןָאק ךיא .ןעשנעמ ןעטריזיליוויצ א ןופ ּפָאק ַא ןערָאװעג ּפָאק ןיימ

 סױרַא טשיג זָאל ךיא ,ןעֿכַאז ךס ַא וצ ךייו ץנַאג ןעהיצעּב ךימ

 ויא סָאװ ,סניװַא סָאװטע רעה ךיא ןעו ,יירשעג-עוװַאּפ ןייק

 ,ןייז ךיוא ןָאק סע .ייג עבטּב זיא סָאװ ,ןעגנוניימ עניימ ןעגעג

 טרהיפ ןעגנוניימ עֿכילשנעמ ענעדישרעפ ןערירעלָאט ןימ אזַא זַא

 עיגרענע יד קעװַא-טמחענ ןוא טײקגיטליגֿכײלג רעסיוועג ַא וצ
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 ןייז טנָאקעג טשינ ןיוש טלָאװ ןיא רעּבָא ,טייקגיטעט רעדעי ןיצ
 ,שרעדנַא

 ןיִּב ךיא ןוא ןעגָארטעג ךימ טָאה גנומערטש עגיטסייג יד
 ,ןענָאלַאס יד ,טלעװ רעסיורג רעד ןיא ןעּבעל סָאד .ןעמואווש;ג
 ןופ טייצ עטסערג יד ןעמונעגוצ רימ ןעּבָאה ןענולק ,ןערַאוו ּב
 ךסַא טֿכַאמעג ּבָאה ךיא ,ןעצנַאגניא טשינ רעּבָא ,ןעּבעל ןיי
 טלעוװורעלטסניק ןוא רעֿכילטּפַאשנעסיװ רעד ןיא ןעטפַאשטנַאק) 3
 ,טלעװ רעגיזָאדרעד ןופ ןעּבעל םעד טימ טּבעלעג בָאה ךיא ןוא
 ןופ .טציא ןיִּב םעד טימ בעל ךיא ,טגָאזעג רעגיטכיר רעד;
 ןוא טנעיילעג ליפ רהעז ךיא ּבָאה טייקגיריגיינ רענעריוּבעגנַא
 ןָאק ,ןעייל ךיא סָאװ ,סָאד טוג רהעז העטשרעפ ךיא יװ ױזַא
 ,העג ףיא .טעדליבעגסױוא שּביה ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ןעגָאז ךיא

 -רהָאי ןיימ ןופ גנומערטש רעגיטסייג רעד טימ ,רעגינעוו-רהעמ
 ,טרעדניה

 ,טוג רהעז סיי רעֿפכלעװ ,שנעמ א ךיא ןיּב ,םעדרעסיוא
 -יױוצ םעד לעװייט םוצ ןעמ טקיש לָאמַא .טרעוו זיא רע סָאװ
 --ךיא ןעטשרע םעד טריקיטירק ןוא טריזילַאנַא סָאװ ,ךיא ןעט
 סיּפע ,קורדנײא'נַא סיּפע ןעּבעגוצרעּביא ךיז טשינ טוָאלרעד סָאװ
 -געדיײל ַא ,ןעגינעגרעפ ַא רעדָא ,?היפעג ַא סיּפע ,טייברא2
 -ייֵצַא זיא ןיזטסואװעּבטסּבלעז סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע .טפאש
 גיטייצֿכײלג רעּבָא ,גנולקיווטנע רעגיטסייג רערעֿכעה ַא ןופ ןעב

 ןעלהיפעג ערעזנוא בָא-טֿכַאװש סָאװ ,סנױזַא טיפע סע ןיא
 -ּבַא טסייה ,ךיז רעּביא קיטירק עמַאזֿכַאװ ַא גידנעטש ןעגָארט
 .לַא--צרעד טסייג לייט ןעגיטױנ םעד ןעצנַאג םינופ ןעלייט
 רעד טימ טשינ ןעקירדנייא ענייז ןוא ןעּבעל סָאד ןעלהיפ ,ָאֹו
 ,לייט א םענייז ךרוד רָאנ ,טעטילַאודיװידניא רעשיֿפיסּפ רעצנַאג

 םעד ךילנייּפ ןיא סע יו ,ךילניײּפ ױזַא ךיוא זיא סָאד
 -עּבטסבלעז סָאד בױא ,לעגילפ ןייא טימ ןעהילפ וצ לעגיופ
 -גיהעפ יד קעװַא סע טמהענ ,טלעקיווטנע ליפוצ זיא ןייזטסואוו
 דלַאּב טעלמַאה טלָאװ ,סָאד טשינ ןעוו .סיּפע ןָאהט וצ טייק
 טלָאװ ןוא רעטעפ ןייז ןעכָאטשרעד טקַא ןעטשרע ןיא יקַעט
 | ,השורי ןייז טימ טצונעּב גיהור ץנַאג ךיו
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 ץזטסואוועּבטסהלעז ןיימ שטופ זיא ,רימ וצ יןייש ןיא סָאװ

 ראּפרעד ,םישעמ עטרעלקעג טשינ ןופ בָא לָאמלײט ךימ טלַאה

 רימ ספױלרעד סע ןוא רהעמ ךכַא ךימ סע טגינייפ רע

 ןיא .ךַאז ןייא גידנעטשלופ ןוא ךילצנעג ךיז ןעצעגוצּבָא טשינ

 טלַאה יז ןופ רענײא תטשב ןוא ,ןעשנעמ ייווצ ןעציז רימ

 -על הלאהא טימ רעטייווצ רעד .טפעל ,ןעריקיטירק ןיא רזסּכ

 "ײפ ס} .טײקגטעט םוש ןייק וצ גיהעפ טשיג זיא ןוא ןעמ

 טשיג לָאמניק ךימ לעװ ךיא זַא ,ןייזטסואװעב סָאד ךימ טגיג

 ליטיוו ףיוא :טרהעקרעפ ןוא .ךָאי ןעגיזָאדמעד ןופ ןטיירפעג

 6 טקרַאטשרעפ טרעװ ליפיװַא ףיוא ,ךיז טלעקיוװטנע טסייג ןיימ

 וליפַא לעװ ךיא ןעו זַא ,רעּבירעד ןוא ןייוטסואוועגטספלעז | ןיינ

 ףעד ןעריקיטייק וצ ןערעהפיוא טשינ ץלַא ךיא לעװ ,ןעבראטש

 "סוא רימ טעװ טײהקנַארקציה יד ןעדייס ,ץיקסװָאשַאלּפ ןיטסוג

 .ךראמ םעד ןענטרג

 רעטָאפ ןיימ ןופ טנעישריעג ,ךילגיישרהַאוו ,טוה ףיא

 "רכפ וצ גידנעטש ךימ ערַאטס ךיא לייוו ,טֿפש ןעשיטשטגיט ַא

 טָאה ןעטפַאשנעסיװ עלַא יד ןופ .גנוניישרעד עדעי ןרעניימעגלַא

 רעּבָא ,עיּפָאזָאליפ יד יװ ,יװַא ןעגיוצעג טשינ ענייא ןייק ךימ

 טגיטפעשעב ךיז עיפָאזָאליפ יד טָאה ןעסייצ סרעטָאפ ןיימ רַאמ

 לָאה רעּבירעד ןוא ןיזלַא ןוא טלעװלַא יו ,ןעגָארפ עגױזַא טימ

 זיא ןעטייצ עגיטנייה .רעפטנע ןעטיירג א טאהעג ץלַא ףיוא ױז

 יוקע רהיא זַא ,הדומ ןוש זיא ןוא ןערָאװעג רעטֿפַאדעּב יז

 "פיוא טָאה גנוטיידעּב רענײמעגלַא רעגידרעהירפ רהיא ןיז ץנעטס

 ינועב ןופ עיפָאזַאליפ א וו ,זיולב טריטסיזקע ײז ןוא ,טרעהעג

 "עװ טכַארט ףיא תעשּב ,ןעּבעלֿ ,ןעטיפעגסטפאשנעסיוו טרעד

 לֿכש רעֿפילשנעמ רעד ךיוא זַא ,ןעגָאז רימ ךיז טליװ ,םעד ןענ

 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה יז זַא ןוא עידעגַארט ןייז רעביא-טנעל

 רענעגייא רעד ןופ גנונעקרענָא רעד טימ גיטייצֿפיילג םהיא רַאמ

 לעװ ,ךונגָאט ןעגייא ןיימ גיירש ךיא יװ ױזַא .טײקגיזָאלטֿכַאנ

 רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םינופ ןעגַארפ עֿבלעזַא ןעגעו ןעדייר ךיא

 -?םָארּפַא רַאפ טשינ ךימ טלַאה ךיא ,טייקכילגעזרעפ רענעגייא

 ךיא יװ ,ךיא ןיִּב עיסעּפָארּפ ןיימ טול לייוו ?ֿףָאזָא .ימ ןעלענָאיש
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 עגירנעקנעד עלא יװ רעכּ} ,טשיגרטג ,טגועו ןוש נד
 רעד טימ טריסער;טניא קרַאטש ךיוא ךימ ךיה םָנה ,ןעשנעט
 ןיפעג ןוא ןעוװעג ןיג - ךיא ,גנוגעוועב רעשיסָאוטיכ רעטסייג
 =ופ סָאד בָאה ךיא ןוא העכשה רהיא רעטנוג ךיא טציא ךימ
 ן'פיא טקריהעג טָאה סע סָאװ ,סעד ןעגעװ ןעדייר וצ טכער על
 .ןעגנואיושנֶא עשיטע ןוא עשיָאזָעליפ עניימ ןופ יו

 .גוא וׁשנֲא ץיעיגילער עניימ זַא ,ןעוָאז ךיא זומ לכ-טדוק
 ףיז ןעמײה ,ץעמ ןופ ץנַאג ןענָארטעגסױרַא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעג
 ןפ רעֿכיב ןענעייל ןעמונעג ּבָחה ךיא תמחמ ,טרעדנעעג שעדכָאנ
 טטייה סָאד רעּבָא .טלַאהניא ןעשיר;טסיה-ךילטפַעשנעסיװרוטַאנ ַא
 טוג ןעװעג זיא טָאד !ןיינ ,טסיגעטשא ןיפ ךיא זַא ,טשינ ךָאג
 טנעקױעגָא טשינ טָאה סָאװ ,שנעמ רעד ןעוו ,טנעטייצרעפ ,לָאמַא
 טָאה ןא--"2ירעטשמ, :טנָאועג טָאה ,טסײג ןופ ץנעטביזקע יד
 -גפ רָאנ ןעטלַאה טציא .טגיהורעב טרָשװ ןעגױארסעד טימ ךיז
 עיפָאזָאלפ יד .טײקנענַאטשעגּבָא ַאֹוא ייב ןעֿפָאזאליפ-ןעפַאר
 ףױא ןוא ןעֿכַאז עֿכלעוַא טימ טנייה טשיג ןיוש ךיז טגיטפעשג3

 .;רטָאד ןוא--"טשינ סיװ ךיא, :יז טרעפס:ע ןענַאי 9 עכילנהע
 יד ,המשנ רעד ןיא ןייא יז טצגַאלפ "טשינ טיי ךיא, עגיז
 -ישרעד עשיֿכיספ יילרעלַא יונעג טציא טיויז?טנא עיגָאלַאכיטפ
 טײקכילּברעטשנא רעד ןעגעװ ענגַארפ רעד ףיוא רעּכָא ,ןעגנוג
 ,וא--"טשינ סייוה ףיא, :ךיא יז טרעפטנע המשנ רעד ןופ
 ןעסיו טשינ סע ןָאק ןוא טשינ סייוו יז ,ןעבעלֿכ

 -צ םעד ןעבײרשעּב וצ טײל ןייז רימ טעוװ טציא ןוא
 ירד ןיא ןערעו טקירדעגסיוא ןָאק רע } טסייג ןיימ ןופ דנַאטש
 ץגישדיד ןיא "?!טשינ סייװ ךיא ,טשינ סיי ךיא, : רעטרעוו
 .שנעמ םעד ןופ טײקגיױָאלטֿפַאמ יד ןענעֿכיצעב סָאװ ,רעטרעוו
 טעװ םסעדרעסיױוא יװ יװַא .עידעגארט יד טגיל ,לֿכש ןעֿפיל
 ףטְנָע'נֲא תונשקע טימ ןרעדעפ גידנעטש  רוטַאנ עגיטסייג רעזנוא
 -ד וא ,יע"עו טגעקרעננ ךָאד זומ ,ןעגַארפ ענױזַא ףיוא רעפ
 -ףרעטגיא ןוא :ניטיידעב עלטער עסיורג ַא ןעּכָאה ןעגַארפ עגיזָאד
 ןיא טיי רענני ףײא בוא .ןעשנעמ םעד טּפױהרעּביא ןעילכ
 טירפל) / ?טדיּביאבא ךיא סיִפ) עגיגרלפד צב ןההראפ סיפנ
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 ןיטולהל טיז רעד ףױא ןעטסולרעפ ןוא סעּפַארטסַאטַאק יד
 -מָאה ןופ רעטרעוו יד ןעסַאּפ'צ ייז וצ ןָאק ןעמ .טרענעלקרעפ
 ףעּבָא רימ לעװ ךיא ,רעירט ןיא ןהעג םידש יד ןעלָאז :טעל
 ץטימ ןערעװ ֹוצ םולש טיירג ןיּב ךיא, "ץלעפ םעד ןעמהעז
 רַאפ סָאװ ,ןעסיװ ףרַאדעּב ךיא רעבָא--,ןאנער טגָאז-- ,טיוט
 "טגע עיפָאזָאליּפ יד ןוא "היא ןופ ןעבָאה לעװ ךיא הלועּפ א
 ",טשיג סייוו ךיא, : טרעו

 רעגיזָאדרעד ןיא שנעמ רעד ךיז טעשטומ לייוורעד רעּכָא
 -עטש ךיז טנָאקעג טלָאװ רע ןעו זַא ,גידנעלהיפ ,טייהנעסיוונוא
 רעגיהור ןעװעג םהיא טלָאװ ,דצ ןעפיוועג ַא ףיוא טסעפ ןעל
 עשז-ןיוש !ןעפלעה וצרעד ןעמ ןָאק סָאװ רעּבָא .רעסעב ןוא
 -נָא ,7 סָאװ ,ראפרעד עיפָאזָאלּפ יד ןעגידלושעּב ןעמ לָאז
 ,ןעלַאפוצ לעגש ןערעװ עכלעו ,ןעמעטטיס ןעפַאש וצ טָאטש

 -=טֿפַאמ ענעגייא רהיא ןענעקרענָא רעסעּב לָאז ,ךעלזייהנעטרָאק יו
 בנושרָאפסױא רעד טימ ןעגיטפעשעב רעסעב ךיז ןוא טייקגיזַאל
 עכילד:עטשרעפ ,ןעצנענערג ןיא ןעגיל סָאװ ,ןעגנוניישרעד ןופ
 רערעדנא רעדעי ןוא ךיא זַא ,טלַאה ךיא !ןיינ ? חומ ן'רָאפ
 :ןעּפורנָא ךיז ןוא רהיא וצ ןהעגוצוצ טכער סָאד טָאהעג טלָאװ
 ףעד טימ ךימ קיצטנע ךיא ,טײקטֿכַאדעּב ןייד רעדנואוועב ךיא
 ,ןעגעקרענָא ךיא זומ רעּבָא ךָאד ,זילַאנַא ןייד ןופ טייקגיאיונעג
 ,חדומ ןײלַא טזיּב וד ,ךילקילגמוא טֿכַאמעג ךימ טסָאה וד זַא
 יגיטכיו עמַאס יד ףיױא ןרעפטנע וצ חוּכּב טשינ טזיב וד זַא
 =רעטנוא טפָארק גונעג טַאהעג וטסָאה ךָאד ןוא ,ןעגַארפ עטמ
 ףימ טרעפטנע סָאװ ,טּפַאשנעטיװ רעד וצ יורטוצ ןיימ ןעֿכערבוצ
 -גיהורעּב ןוא סיז ךיוא רעּבָא ,שירָאגעטַאק רָאנ טשינ ייז ףיוא
 ןעבױלג וצ רימ טסבױלרעד וד זַא ,טשינ ךיוא וימ גָאז ,ךיל
 טשינ זיא סָאד .טשינרַאג טסּביירטרעּביא וד לייוו ,ץלַא ןיא
 ײעװ ןייד ךרוד ,המשנ ןייד ןרוד ,עדָאטעמ ןייד ךרוד ! רהָאוו
 עֿכילטפַאשנעסיװ יד טָא .קיטירק יד ןוא תוקפס יד ןעמוק ןעז

 גנוהיצעּב עשיטירק יד טָא ,םזיציטפעקס םעד טָא ,עדָאטעמ

 ץלַא סָאד זַא ,ױזַא ,המשנ ןײמ ןיא ןעבעגעגנייא רימ וטמָאה

 ,רימ ןיא טנערּבעגסױא טסָאה וד ,רוטַאנ ןיימ ןערָאװעג זיא



 .שטיוועקנעס ךירנעה

 ,טסייג ןופ ןעורענ עלַא יד םנהיג ןופ רעייפ ַא טימ יוװ טקנוּפ

 ןעװ ןוא רַאבלעטימנוא ןוא טושּפ ךיז טּבױלג ייז ךרוד סָאװ

 ןיא טשינ ןיוש ךיא ּבָאה ,ןעּביױלג טלָאװעג טציא טלָאװ ךיא

 ךיא בױא ,עסעמ רעד וצ ןהעג וצ רימ טסבױלרעד וד .סָאװ
 טימ ט'מס'רעפ ױזַא ךימ טסָאה וד רעּבָא ,קשח וצרעד ּבָאה
 ,ךיז וצ וליפַא שיטּפעקס טציא ךימ היצעּב ךיא זַא ,םזיציטּפעקס
 ךיא ,טשיג סייו ךיא ןוא םזיציטפטקס םענעגייא םעד זוצ ןליפַא

 רעװ ןוא ךימ גינייפ ךיא ןוא--!ט.?יג סייו ךיא ,טשינ סייוו

 7 ",! רעטסניפרעדניא עגושמ

 ,רַאונַאי ןעט-19 סעד ,םיֹור

 -וצ ןעטגערעגפיוא'גַא ןיא ןעּבירשעג ךיא ּבָאה ןעטֿפענ

 םעד טרהירעגנָא ּבָאה ךיא זַא ,ךיז טֿכַאד רימ רעּפָא .דנַאטש

 ,המשנ רעֿכילשנעמ-ןיימעגלַא רעד ןוא רענעגייא ןיימ ןופ ּביוטש

 -ַארפ עֿכלעזַא וצ גיטליגֿכײלג רעװ ךיא ןעוו ,ןעטנעמָאמ ןַאהרַאּפ

 -עּב ,תונמחר םוש ןהֶָא ךימ ייז ןעגינייּפ לָאמליײט רעּבָא ,ןעג

 -רעֿפ ןערעװ סָאװ ,ןעֿכַאז ןענעז סָאד ןעװ ,טלָאמעד סרעדנוז

 וצ טשינ ןעזעװעג רעֿכיילג רשפא טלָאװ סע .,ךיז ןיא ןעסָאלש

 -ףוס לייוו ,גיטֿכיװ-וצ ייז ןענעז ףיורעד רעּבָא ,יײז ןופ ןערעלק

 יװ ןוא םהיא ףיוא טרַאװ סע סָאװ ,ןעסיוו שנעמ רעד ליוו ףוס-לפ

 ּבָאה לָאמנײא טשינ ןעּבעל סָאד ןענדרָאנײא ךיז לָאז רע ױזַא
 זיירק םענעטלָאשרעפ ןעגיזָאדמעד ןופ !גונעג, :טגָאזעג ךימ ךיא

 "םהיא ןיא ןיירַא טשינ העג רעּבירעד ןוא ,סױרַא טשינ וטסעוו
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 ךיא עֿכלעװ ךרוד ,ןעלטימ עלַא יד תושר ןיימ ןיא במה ךיא
 --המהב עפילהערפ א ןוא עטַאז א ןעֿכַאמ ךיז ןופ טגיקעג טלָאװ
 טגָאז ןעמ .ןענעגונעג טימרעד ךימ ךיא ןָאק ?ָמעלַ טשינ רעבָא
 -םימ וצ גנוגייג ףטסיוװעגא טגיל הֲאלֹכ ןופ טאג רעד ןיא זַא

 =ילַב םוא ,ּבָאה ךיא .טלעװ רענעי ןעגעװ ןעג אי ופ יד וצ---םויציס

 -עּב ערעזוא עלַא ןעגידנע םויציטסימ טימ זַא ,טקרעמעט ,ליּפש

 לָאמַא זַא ,רעדנואו סָאד ןיא סָאװ ָאט ,רעל;טשטפירש עטמהיו

 טו .ןעשנעמ ע'טושמ עֿפילגהעװעג ןיוא רעבירעד ךיז ןעלעוק

 ןיימ רעּביא ןעביירש סיּפע טזומעג ךיא ּבָאה ,רימ וצ ךייש זיא

 -'א ןיימ ןופ דליפ גיטכיר א ןעבעג רצ ,ןעזעװ ןעכילרעגיא

 ףז רַאפ שנעמ רעד ךיז זומ ,םעדרעסיוא ,דנַאטשוצ ןעֿכילרעג

 -'ורג ן'טימ ךיא ,ליּפשייב םוצ ,טָא .לָאמא ןעֿכַאמ טֿכערעג ןײלַא

 "ער יד ּבָא ךָאד טיה- המשנ רעד ןיא "טשינ סייוו ךיא , : ןעס

 -טשיג ַא רַאפ טשינ ךיז טלַאה ךיא ןוא ןעטפירשרָאפ עזעיגיל

 טלָאװ ךיא ןעװ ,ןעוועג ױזַא טלָאװ סָאד .ןעשנעמ ןעגיטכירפיוא

 סע זַא ,סייוו ךיא, : ןעגָאז ט:ָאקעג--"טשיג סייוו ךיא , טָאטשניז

 ןײק טשיג ןיא טזיציטּפעקס רעזנוא רעּבָא ",ָאטשיגרָאג זיא

 א ןוא רעֿכילצרעמש ַא רעֿפיג ןיא סָאד .עיצַאגעג ץכילטנעפש

 -ידעג ַא זיא סָאד ;ןייז טשינרָאג ןָאק סע זַא ,דשח רעֿכילנייּפ

 רעזנוא וצ-טקירד ,ּפעק ערעזנוא םורָא-טליה סָאװ ,לעבעג רעט

 סוא ךיא היצ רַאפרעד .טֿכיל סָאד זגוא טלעטשרעפ ןוא טסוױב
 טעד רעטניה רשפא טֿפײל סָאװ ,ןוז רעגיזָאדרעד וצ דגעה יד
 ךימ ןיפעג ןײלַא ךיא וילה טשינ זַא ,טֿכַארט ךיא ןוא לעבעג

 ,ךס א רהעז ,ךס א ןופ הליפת יד זַא ,עגַאל רעגיזָאדרעד ןיא

 -םױא טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,עסעמ רעד וצ גָאטנװ ןעהעג סָאװ

 ".לעּבעג םעד ּביירטוצ ,טָאג, : רעטרעוו יד טימ ןעקירד
 ץנַאג ןעכַאז עגיזָאדיד רעּביא ןעביירש טשינ ןָאק ךיא

 לייוו ,רַאפרעד ּבָא ךיוא ךיא טיה ןעטָאבעג עזעיגילער יד ,טלַאק

 ןיא ,הרות עטוג שנעי יו ױזַא ןוא ,גיטױנ רימ זיא הנומא יד
 -יולג ןופ יאנת סלַא טלעטש ,ןעגיוצרעד ךימ ּבָאה ךיא רעכלעוו
 -גיצרַאהמירַאּב ףיוא ,ָאזלַא ,ךיא טרַאװ ,טײקגיצרַאהמירַאב--ןעב
 אזא ןערעװ טקישעגּבָארַא רהימ לָאז סע זַא ,טרַאװ ךיא .טייק
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 ףיט ױזַא ןעּבױלג ןענַאק לָאז ךיא ןעֿכלעװ ןיא ,דנַאטשוצ-טימעג
 -צג ןיּב ךיא ןעו ,טבױלגעג ּבָאה ךיא יו ,תוקפט םוש ןהֶא ןוא
 טשינ ּבָאה ךיא ;גיטומלעדייא ןענעז תונוּכ עניימ .דניק ַא ןעוו
 -עב ןעװעג ךָאד טלָאװ רימ לייוו ,תונוּבשח םֹוׁש ןייק ייגרעד
 ,המהב ענעדירפוצ ןוא עטַאז ַא ןייז וצ רעמעווק

 -טנערעפ וצ ,םעד ןעגעװ ךיז טלעדנַאה סע בוא רעּבָא
 ןוא עלעדייא רעגינעװ טימ טייקמורפ עֿכילרעסױא ןיימ ןרעפ
 ןעטנעמוגרַא עגיזָאדיד ךיא ּבָאה ,;עטנעמוגרַא עשיטקַארּפ רהעמ
 /ןופ ןעטייהגהעוועג יד לָאר עסיורג ַא ןעליּפש ָאד .גונעגרעגיא
 -ָעג רימ ייּב ןיא ןעטָאּבעג עכנַאמ ןעטיהּבָא סָאד .טייהדניק רעד

 טגעלפ רעטרעפ רעד ךירנעה יו ןוא ,רוטַאנ עטייווצ א ןערָאװ

 ;ךיוא רימ ךיא גָאז ױזַא ,עסעמ ַא טרעוו זיא זירַאּפ זַא ,ןעגַאז

 ןופ ןעשנעמ יד .עסעמ א טרעװ זיא עטנהָאנ יד ןופ החונמ יד
 ןוא ,הנומא רעד ןופ ןעטָאּבעג עלַא יד ּבָא-ןעטיה הביבס ןיימ
 ,לַאפ םעד ןיא רָאנ ןעריטסעטָארּפ טזומעג טלָאװ ןעסיוועג ןיימ
 -ערקנַאק רהעמ סיּפע ןעגָאז טנָאקעג ןײלַא רימ טלָאװ ךיא ןעונ
 ןיא ףוס-לכ-ףוס ךיא העג טָא ?טשינ סייװ ךיא, : יװ ,סעט
 סָאד ,טַארדַאװק ןיא רעקיטּפעקס ַא ןיִּב ךיא לייוו ,ךריק רעד
 םענעגייא ןיימ וצ שיטּפעקס וליפַא ךימ היצעב ךיא ,טסײה
 ,םזיציטּפעקס

 ןייא טּפעלש המשנ ןיימ .טֿכעלש רימ זיא ןופרעד ןוא
 -רע ךָאנ ןעזעװעג רימ טלָאװ סע ןוא .דרע רעד ףיוא לעגילפ
 םוצ טנהָאג יױזַא ןעמונעג ןעגַארפ עלַא יד טלָאװ ךיא ןעוו ,רעג
 ייווצ עטצעל יד גידנעּביירש ,ןעמונעג ייז בָאה ךןיא יו ,ןעצרַאה
 ןוש  ּבָאה ךיא .ױזַא טשינ סע זיא ,קילג ןיימ וצ .ךעלטעלב
 לָאמלײט .גיטליגֿפײלג ןיטולחל ךיא רעװ לָאמליײט זַא ,טגָאזעג
 סיי ךיא שטָאֿכ ןוא .םערָא ןייז ןיא ןעּבעל סָאד ךימ טסייר
 ביג ןעגעוטסעדנופ ,םיגונעּת ענייז ןופ ןיירּפ םעד טוג רהעז
 -ַארָאמ סָאד טָאה טלָאמעד ןוא .גידנעטשלופ ּבָא םהיא ךימ ךיא
 רַאפ טשינ גנוטיידעּב םוש ןייק "ןייז טשינ רעדָא ,ןייזפ עשיל
 זיא סָאװ ,גנוניישרעד ענעטלעז ַא ,ליּפשייּב םוצ ,זיא טָא ,רימ
 -עג יד ָאד ןיימ ךיא .ןערָאװעג טשרָאּפעגסױא גינעוו טציא זיִּב
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 ןיא .עיטסעגוס רעֿפילטּפַאשלעזעג רעד ןופ גנוטיידעּב עגיטלַאװ

 ,רַאפרעד זילב טשינ ,רעגיהור ךיא ןיּב ,ליּפשייּב םוצ ,זירַאּפ

 ץרַאה ןיימ לייװ ןוא ךימ טלעמוטרעפ להימ עגיטרָאד יד לייוו

 ךיוא רָאנ ",ץ'העש-סגנוּביא, יד טימ ןעמונרעפ ןענעז ּפָאק ןוא

 ךיז גידנעּבעגּבָא טשינ ,ןעשנעמ ןעּבעל טרָאד לייו ,רַאפיעד

 יעג רעֿכז טולָאסּבַא טלָאװ רעדעי יװ טקנוּפ ,ןובשח םוש ןויק

 ןעבעל ןעגיזָאדמעד ןיא ןעגעלוצנירַא טרעװ זיא סע זַא ,ןעוו

 רעשימעֿפ ַא זױלּב טריטסיוקע ןעּבעל ץ'רעסיוא לייוו ,תוחוּכ עלַא

 ןעגיזָאדמעד טימ ךיילג ןיוש טגָאלש סלוּפ ןיימ ןוא .סעצָארּפ

 ךיא .גנומיטש רענײמעגלַא רעד וצ וצ ךימ טסַאּפ ךיא ןוא סלוּפ

 רעװ רעדָא גָאלש ךיא ,ךימ ליײװגנַאל ךיא רעדָא ,ךימ ריזומַא
 .גיהור ךָאד ןיִּב ךיא רעּבָא ,ןעגָאלשעג

 ענעלקטבשפמ ל ובאקפא קט

 ?רַאכַאי ןעט-|ַפ סעד ,ָאניאובַאפ ,םיוד

 לי ךיא ,העיסג ןיימ וצ טייצ געט ריפ זיולּב ּבָאה ךיא

 סָאװ ,סָאד רוציקב ןעּבעגרעּביא ןערהָאּבָא ןיימ רַאפ ךָאנ רעּצָא

 סָאװ ,שנעמ רעדימ ַא ןיּב ךיא .טגָאזעג רימ ןעגעװ ּבָאה ךיא

 ײרַאעגסױוא ּבָאה ךיא .שיאעוורעג ןוא ךילדניפמע רהעז ךיוא זיא

 א ךרוד טציטשעג טרעװ סָאװ ,גנוניימ א אפוג ךיז ןעגעוו טיי

 טּפיוהרעּביא ךימ ןָאק ךיא ,טגָאזעג שרעדנַא ,גנודליב רעסיונעג

 .ןעזעוו טלעקיווטנע-גיטסייג א ראפ ןענעֿכער

 ןיא םיוא-טסילש טַארדַאװק ןיא םזוציטּפעקס ןימ רענעי

 טֿכַארטעב ןוא קוק ךיא .ןעגנוגייצרעביא עטסעפנעזייא עלַא רימ
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 -טניוק יד ּפַאֹכ ךיא יװ ,רָאפ רימ טמוק לָאמלייט ןוא ,ריקיטירק
 .םייווצ וצ טיירג גידנעטש ןיּב ךיא רעבָא ,ךַאז רעד ןופ ץנעסע !

 ןױש ךיא בָאֹה עיגילער וצ גנוהיצעב ןיימ ןעגעוו .,ןירעד ןעל
 ,ןעגנוגייצרעביא עֿכלטפַאטלעועג יד טפערטעגנָא סָאװ .טגָאזעג
 ןופ שנעמַא ליכיו ףיוא ,רָאטַאװרעסנָאק ליפיװַא ףיוא ךיא ןיִב
 םזיטַאװרעסנַאק רעד ליפיו ףיוא ןוא ןייז סע ןומ הביבס ןיימ
 ףרַאדעג ךיא .ןעקַאמשעג ןוא ןעגנוגיינ עניימ טימ טרינָאמרַאה |

 -ַאװרעסנַאק ףיוא קילּב ם'נופ ןזיא סָאד טייװ יװ ,ןעגָאז טשינ
 ףעריקיטירק טשינ רָאט ןעמ עכלעװ ,ַאמגָאד ַא ףיוא יװ ,םזיט
 ןהעטש טולָאסּבַא לָאז ךיא ,שנעמ רעטריזיליוויצ-ליפוצ א ןיִּב ךיא
 ,עיטַארקָאמעד רעדָא עיטַארקָאטסירַא רעד ןופ טייז רעד ףיוא
 עטגעלעגּבָא יד ןיא ךָאנ ךיז ןעמ טליּפש ןעֿכַאז לֿכלעזַא ןא
 ואה ,רעטרע עטייו יד ןיא רעדָא ,ןעצניװָארּפ ענעפרָאװרעפ
 עכילטע שנעש ףױא ןעגיטעפשרעפ ,סעדָאמ יד יװ ,ןעעדיא יד
 זיא ןערמװעג טּפַאסענּבצ ןענעז סעיגעליוירפ יד טניז ,רהָאי
 ָאד ; ןערָאװעג טרעפטנערעפ ,גנוגיימ ןיימ טול ,עגַארפ עגיזָאדיד
 -ָאװעג יז ןיא ,סערגער ץכרוד טציטשעג טרעװ יז ואוו ,רענָא
 ,חואג רעטסוּפ ןופ רָאנ ,ןעגנוגייצרעביא ןופ טשינ עגַארפ ַא ןגר
 ןעשנעמ עטלעקיװטנע ביל ךיא ּבָאה ,רימ וצ ךייש ַא זיא סָאװ
 יז ןָמִק ךיא ואו ,טרָאד ייז ךוז ךיא ןוא ,;עורעג עדימ טימ
 ביל פָּשה ךיא יװ ,ףיל יװַא יז ּבָאה ךיא .ןעניפעג רעטֿפיײל
 ןעשיטנטמצ ןוא .ופיורפ טנעש ,הוטַאג ענעש יד ,קרעווטסנוק יד
 רשמא רָאג ,עטייבראעגסיוא ןיולב טשינ ןעוורעג ךיא ץיזעּב ןיז
 -ייז ןופ טַאטלזער א ןעוועג זיא סָאד .עטריניפַארעגרעּביא ךיוא
 עגיזזדיד .גנוהיצרעד ןיימ ןוא טײקֿפילדניממע רענעריוּגעגנָא רע
 -יו ,האנה ליֿפױזַא טָאריִקַא רימ טיג טיײקֿכילדנ פמע עשיטעטסע
 טציא ךָאנ טָאה ןוא טַאהעג ךָאנ טָאה יז רעּבָא ,עיגרענע ליפ
 -יצ ןופ ּבָא ךימ טיה יז :רימ רַאֹכ גנוטיידעב עסיורג ַא ךיוא
 -רעפ ןוא טייקנעגרָאדרעפ רעגידנעטשלופ ןופ טסייה סָאד ,םזינ
 ךיא .ןעּפיצנירּפ עשילַארָאמ יד דַארג ןעטיוועג ַא זיפ רימ טערט
 ,רַאמרשד טייו יױזַא טשינ ,ןעכַאז ךס א ןָאדעעג טשינ טלָאװ
 ,סואמ ןעגעז ייז לײװ ,רַאפרעד רָאנ ,טכעלע יענעו ייז לייוו



 5 : .ןעבירלג ַא ןהָש

 ןופ טייקדימ יד ךיוא ךיז טמהעג ןעוורענ עשיטעטסע טניימ ןופ

 א ןיּב ךיא זַא ,רימ ךיז טֿפַאד טפיוהרעביא .ןעלהיפעג עניימ

 -יױנעטשנָאנַא רעֶּבֶא ,רענעּברָאדרעפ א טָאװטע ךילגעמ ,שנעמ

 ןיא זייװלײט גנעה ךיא זַא ןענָאז ןעמ ןָאק רימ ןעגעװ .רנג

 -ײֿאמנָאד ַא טיפע ףױא טשינ ךימ ץיטש ךיא לייו ,ןעטפול רעד

 ךיא .ןיז ןעכילטּפַאשלנזעג ןיא ייס ןוא ןעזעיגילער ןיא יט

 ןענָאק לָאז ךיא ןעֿכלעװ ראט ,ליצ א סיפע טשינ ךיוא ּבָאה

 ,ןעּבעל ןיימ ןייז-בירקמ
 ךָאנ ןעגָאז ךיא לעװ זעטניס ןעגיזָאדמעד ןופ טצעלוצ

 ,עמהומ יד ,רעטָאפ רעד .ןעטייקגיהעפ עניימ ןעגעוו טרָאװ ןייא

 ךיא זַא ןעטלַאה ןעשנעמ עדמערפ ךיוא וליפֲא ןוא םירבח יד

 לכש ןיימ זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא .גיהעפ ךילנהעוועגנוא ןיג

 -יטקודָארּפ-טשינ רעד, טעװ וצ רעּבָא ,ץנַאלג ןעסיוועג א טָאה

 סָּאװ ,ןעגגוופָאה עלַא יד לָאמַא ןעשעלרעפ טשינ "װָאלס רעוו

 ךיא סָאװ ,םעד ןופ דנורג ןץפיוא !רימ ףיוא ףיױרצ טגעל ןעמ

 טציא זיּב בָּאה ךיא סָאװ ,רעסעּב רעדָא ןָאטעג טציא זי בָאח

 רַאה ןױא רעּבָא ,ערעדגָא רַאפ רָאנ טשינ ,ןָאטעג טשיג ָאג

 -עװ ןעגנונפָאה יד זַא ןעבױלג וצ טֿכער סָאד ךיא ּבבָאה ,ךיז

 | .ןערעוו-םיוקמ טשינ ןעל

 טכַאד סע יװ ,רהעמ רימ טסָאק ןייזטסואועּב סָאד טָא

 ןרעטיצ ַא טָאה ,ךיז ןומ טֿכַארט ךיא ןעוו ,עיגָאריא ןיימ ,ךיז

 ןופ ,םייל םענעי' ןיא סעראבטכורפ-טשינ טיפע ןאהראפ ,טצט

 ץלַא דלַאגיװ ,סיקסװָאשָאלּפ יד ןעפַאשעּב טָאה טָאג ןעפלעװ

 טיג סע רעּבָא ,ךיר ןךוא לענש זַא טהיא ףיוא טיורע-סקאוו

 תמאּב טלָאװ ךיא ןעוו .ךיז ןופ תוריפ םוש ןייק סיורַא טש 2

 ןופ ןעלהעפ ןוא טײקרַאּבטפויּפ-טשינ רעגיזָאדרעד ייב ןעסעזעג

 -עג ךיוא ךיא טלָאװ ,ןעטייקגיהעפ עלַאינעג וליּפַא טעטיוויטקַא

 ןענעזו סע יװ ,לעפטרָאּפ א ןהֶָא עינעג א יה רהעמ טשינ ןעוו

 ,לעפטרָאּפ 8 ןהָא ןערָאטסינימ ןַאהרַאפ
 רימ טהעז לעטטרָאּפ ַא ןהָא עינעג : גנונֿפיצעג | עגיזָאדיד

 -סגנודגיפרעד ַא ןעמהפג ראפרעד ףראדעּב ךיא--תמצינא יו סו

 ,ָאֹולַא ,לעװ ןיילַא ךיא טשיג :טטיירט א לָאמַארעדיה ,ךיז .טנעטַאּפ



 .שטיועקנעסר ירנעה + 6

 -ןרּפ-טשיג רעד, .,ןָאיגעל, סייה ךיא .ןעמָאנ ןעגיזָאמעד ןעגָארט
 ןהֶא עינעג רעד, ןוא ,ךיז רַאפ טריטסיזקע "וװַאלס רעוויטקוד
 ם'נופ תוריּפ ערעזנוא ןענעז סָאד .ךיז רַאפ ךיֹוא "לעפטרָאּפ ַא
 סייוו ךיא .ןָאיגעל סייה ךיא זַא ,לָאמַאֿכָאנ גָאז ךיא .טנַאק-לעטכיײװ
 ןהעג ןעלָאז סע ואו ,דרע רעד ףיוא לעקניװ א ךָאנ ןופ טשינ
 זנוא ייב יװ ,ןעטייקגיהעפ . עכילנהעוועגרעסיוא ליֿפױזַא דוּבאל
 ,גינעו ױזַא ןעלָאז ,סיפע ָאי ןביג סָאװ ,עגינעי-יד ואוו ןוא
 סָאװ ,םעד טימ ךיילגרעפ ןיא ,ןעּבעג גינעוו גיטלַאװעג יוזַא
 ןעבעגעג ייז טָאה טָא

 יי א יי

 ,רָאנַאי ןעט-ן4 םעד ,ָאניאובַאּב ,םיור

 ךיא ,טרעדָאפ יז .ץעמהומ רעד ןופ ףירבַא ךָאנ ןעמוקעּב
 -הומ ץּביל ןיימ ,רהָאמ ךיא .ןיירַא געוו ןיא ןעלייאוצ ךימ לָאז
 רָאנ סע וט ךיא וַא ,תודע'נַא זיא טָאג רעּבָא ,רהָאּפ ךיא ,עמ
 -עג ָאד טשרעּביל ךיא טלָאװ שרעדנַא ןעד ,ריד וצ עביל ןופ
 טלהיפ טייצ וצ טייצ ןופ ;דנוזעג טשינ זיא רעטָאפ ןיימ .ןעבילּב
 ףיוא .רעּפרעק ןופ טייז רעקניל רעד ןיא גנורעווילגרעפ ַא רע
 ןּב ךיא רעּבָא ,רעטקָאד ַא ןעפורעג רע טָאה גנַאלרעפ ןיימ
 סָאװ ;תואפר יד ץקנַאש ןיא ןעסילשרעפ טעװ רע זַא ,רעכיז
 ןוש סע טוהט רע יװ ,ןעּבירשעגוצ םהיא טָאה רעטקָאד רעד
 ןוא קנַאש עגיזָאדיד טנעפעעג רע טָאה לָאמניײא .רהָאי עֿכילטע
 םעקיָאלס ,ךעלעשעלפ ןוא רעשעלפ רעטרעדנוה רימ ןעזיוועג
 ןיא טָאג, :טקרעמעּב רימ רע טָאה ייּברעד ןוא ךעלטֿכַאש ןוא
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 סע טקנירט ןוא ףױא סע סספ שנעמ רעטדנוזעג א ןעו ,לעמיה
 *! הלוח ַא ךָאנ טרפּב ,ןעטלַאהעגסיוא טשינ יאדוַא רע טלָאװ ,סיוא

 יָאש ןייק רעהַא ןיִּב םהיא טָאה ענייז גנוגייצרעפיא עגיזָאדיד

 רעד רַאּפ גיהורנוא סיּפע ןיּב ךיא רעּבָא .טכַארבעג טשינ ןעד

 | | ,טפגוקוצ

 זיא ,ןערהָאמ טשינ ליװ ךיא סָאװרַאפ ,הּביס עטייווצ יד

 -הנזח ךימ ןירעד רהיא טהעג ,ףךילריטאנ ,ןאלּפ סעמהומ רעד

 הלֹּכַא ןױש טָאה עמהומ ןיימ יצ ,טשינ סייװ ךיִא .ןעכַאמ-וצ
 יהומ יד רעֶּבֶא ,ןייז טשינ הלכ ןייק ךָאנ לָאז יאולה .רימ רַאפ
 -רָאפ טכיײל זיא סע, .רענעלפ ערהיא טשיגרָאג טגרָאגרעפ עמ
 ,(רימ יז טביירש) טויב וד יו ,עיטרַאּפ אזא רעביא זַא .,,ןהעזוצ
 ןוא עסייו יד ןעשיװצ הקולחמא ןעּבױהנָא דלַאב ךיו טעװ
 ןייק ןייז טשינ ליװ ךיא ,דיִמ ןיּב ךיא רעּבָא ".ןעזיור עטיור
 טשינ ךיא ליװ ץוז ךירגיה יװ ןוא ,גירק ַא סיּפע וצ תביס
 ,טייז רעטייוװצ רעד ןופ ,ךודש ַא טימ גירק םעד ןעגידנערעט
 רעּבָא ןעמהֹומ רעד ןעגָאז טשינ ,ךילריטַאג ,ךיא ןָאק ,רעדיוו
 יד ביל טשינ ּבָאה ךיא :ןייז-הדומ ָאי ךיא ןָאק אפוג רימ רַא
 סָאװ ,שנעמ ַא יו .רהָאי גיסיירדנואפניפ טלַא ןיּב ךיא ,סניליופ
 -יסַאּפ-סעּביל ענעדישרעפ טַאהעג ךיא ּבָאה ,טבעלעג ךט ַא טָאה
 -רּפ טימ טנעגעגעב ןיא ךימ ּבָאה ךיא .ןעבעל ןיא ןעגנור
 ןעגָארטעגסױרַא ךיא ּבָאה ןעשינעגעגעּב עגיזָאדיד ןופ ןוא--סניל
 -גײפ ןוא עטכרעװש עמַאס יד ןענעז סָאד ןַא ,גנוגייצרעביא יד
 ןענעז ייז יצ ,טשיג סייװ ךיא .טלעװ רעד ןיא ןעיורפ עטסֿפיל
 רעּבָא ,סנירענעילַאטיא רעדָא סניזױצנַארּפ ןופ רעֿבילרהע ללּכ
 -טפעטַאּפ לעסיב שּביהַא ןענעז יד זַא ,סנייא רָאנ סייוו ךיא

 -רעד טֿכַארט ךיא ןעװ ,טלַאק רימ טרעװ סש .ענעי יו ,רעש
 ורק םעגעֿכָארּבוצ א רעּביא עיגעלע'נא העטשרעפ ךיא , ןופ
 -ָארּבוצ יד סיפ יד ייב לָאמ ןעטשרע םוצ טהעזרעד ןעמ ןעוו
 טימ עיגעלע ןימ ַאזַא ןערימַאלקעד רעּבָא ;ךעלברעש ענעכ
 לָאמ עֿכילטע ןיוש זיא סָאװ ,גורק ַא רעּביא סָאטַאּפ ןעבלעזמעד
 ,טגָאזעג תמא םעד ,סיוא ןיוש טהעז סָאד ,ןערָאװעג ןעכָארּבוצ
 ןעגידנעליפטרַאצ א, ןופ לָאר עמהענעגנַא נא .עטערעּפָאנַא = יו
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  וצ ץלַא טיײקגידגעטשנָא י"ד טגניווצ סע ןעֿכלעװ *,רערדעהוצ
 עגידנעמַאלפ טימ ,ןעיורפ עשיטסַאטגַאפ ענדָאמ !טסנרע ןעמהעג
 ערעייז ןיא ָאטשינ .שיפ ַא ןופ טנעמַארעּפמעט ַא טימ ןוא ּפעק
 -רעפ ןענעז ייז ,טײקטֿפײל ןייק ןוא טיײקֿכילהערפ ןייק ןעלחיפעג
 רעגינעװ ךיז ןָעגרָאז ןוא ,ןעלהיפעג ןוֿפ ןעמרָאפ יד ןיא טביל
 -גייק ןילױּפ יד ןעמ ןָאק רעּבירעד ,ןיז ןעכילרעניא םעד ןעגעוו
 -נצ שיגָאל לָאז ןעמ בוא .גירעהעג יװ ,ןעמיטשעב טשינ לָאמ
 -עילַאטיא רעדָא ןיזיוצנארפ רעד ןעגעוו גנוניימ א ןעלעטשנעמַאז
 רעּבָא .ןירעד רעֿכיז רעגינעו רעדָא רהעמ ןייז ןעמ ןַאק ,ןירענ
 א ןעװ זַא ,טגָאזעג טָאה ץימע !טיהעּב טָאג--ןיליופ רעד טימ
 ,ףניפ זיא--ייוצ לָאמ ייוװצ זַא ,רע טגָאז ,העוט ךיז זיא ןַאמ
 רעֹּבָא .ןערעװ טרעסעבעגסיוא ןָאק רעלהעפ רעניזָאדרעד ןו
 זיא--ייוצ לָאמ ייוצ זַא ,יז טגָאז ,העוט ךיז זיא יורפ א זַא

 רעד ןָא ּפָאק םעד ךיז קַאה שטָאֿכ טלָאמעד ןֹוא ,ּפמָאל ַא

 ןעלַאפסױא ןָאק סנילױּפ יד ןופ קיגָאל רעד טױל רעּבָא ,דנַאװ
 ,סָאה ,עּביל ,ּפמָאל רָאנ ,ריפ טשינ ןיא ייווצ לָאמ ייווצ זַא
 ,טרָאװ ןייא טימ --גנוטֿפַארעּפ ,גנילרעּפש ,ןעטֿפילפ ,ןערהערט ,ץַאק
 ןענעֿכערסױא טשינרַאג ,ןהעזטיוארָאפ טשיגרָאג ןעמ ןָאק ייז טימ
 וַא ,ןייז ,סנעגירעּביא ,ןָאק סע .ןענערָאװעֿב טשינ ךיז ןוא
 יד ןוּפ תודימ עטוג יד ןענעז ןעכורג-ףלָאװ עגיזָאדיד בילוצ
 ןופ תודימ עטוג יד רעדייא ,טנערָאװעּב רעסעּב סניליופ
 ןעטרעגַאלעּב םעד לייוו ,ןיילַא רַאפרעד ןיוש ,ןעיוופ ערעדנַא
 -עּב רעֶּבָא ּבָאה ךיא סָאװ .טיוט םוצ זיּב גיליײװגגָאל זיא
 סָאװ ,סָאד זיא ,'עקנעש טשינ ייז ןָאק ףךיא סָאװ ןוא טקרעמ
 -רעפ יד ןוא סעקטסַאּפ ,ןעדַאסילַאּפ ,ןעבורג-ףלָאװ עגיזָאדיד
 טשינ טנעֿכערעגסיױא ןיא ץלַא סָאד--ךיז ןערהעוו ןופ טייקנעסיב
 ןעבורפוצסױוא ףיוא יװ ,רעגגעג םעד ןעגָאלשוצּבָא ףיוא ױזַא
 ,ףמַאק ןופ ןעגנוגערפיוא יד

 ,ךילריטַאנ--טסעומשעג ןופרעד לָאמנייא טשינ ּבָאה ךיא

 ,עמַאז רעטקישעג רחעזַא טימ--םרָאפ רעלעדייא'נא רהעז ןיא
 -גיא'נא ןעװעג זיא רעטָאפ רהיא לייװ ,ןילױּפ עּבלַאה ַא רָאג
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 .-טנעעג ןוא טרעהעגסיוא עמַאד עגיזָאדיד ךימ טָאה ,רעניעלַאט

 ; טרטפ

 ֹוצ ךילנהע גנוניימ רעייא זיא עגַארפ רעגיזָאדרעד ןיא---

 ,דגַאטשמוא רעד .פַאלקנעּבױט ַא ףױא סקופ ַא ןופ גנוניימ רעה

 ערעקנילפ ןעּבָאה ןוא ךיה גידנעטש ןעניואו ןעגיױט יד סָאװ

 ךייא טכַאמ סָאד ןוא טשינ ךייא טלעפעג ,רענהיה יװ ,ןעלגילפ

 תבוטל סױא-טלַאפ ,טגָאז רהיא סָאװ ,ץלָא .טמיטשעג טֿפעלש

 ,ןיליוּפ רעד
 ולימשייפ םוצ ,ױזַא יוו--
 ,רפ עדמערפ סלַא ,רעגרע זיא ןילוּפ יד סָאװ ,לייוו--

 .ררפ ענעגייא סלָא ,ןייז ,ךילגעמ ,יז ןָאק רעטשנגיוועג ץלַא
 ףנַאװ רעד וצ ,טגָאז ןעמ יװ ,טקירדעגוצ ךימ טָאה ןעמ

 .רעפטנע'נא טיפע ןעקַאּפ טנַאקעג רלַאּב טשינ בָאה ךיא ןוא

 סקופ 8 ןופ גנוגיימ יד גָאה ךיא זַא ,ךילגעמ ץנַאג זיא סע

 טלָאװ ךיא ןעװ זַא ,רעכיז ךיוא ויא סע .טאלקנעּבױט ַא ףויא

 ךיא טלָאװ ,ןיליוּפ א טימ טרעדנוזעפ ןוא ןעּבָאה-הנותח טלָאװעג
 סָאה ,ןעבױט יד ןעטיװצ רָאנ טשינ טכוזעג ןיליוּפ עגיזָאדיד
 ןעּבױט עסייװ יד ןעשיוצ ךיוא רעּבָא ,ךיוה ןעניואוו

 טיִמ .עגַארפ רעד ףױא סָאװ ,שיפ ענעי יװ ,ןיּב ךיא

 ײיװ יז זַא ,ןעגָאז ןערעװ טֿכָאקעג ןעליוו ייז ךיוי ַא רַאֿפ סָאװ

 םוא ךימ ךיא רהעק ָאד ,ןערעװ טֿפָאקעג טשיג טּפיױהרעּפיא ןעל
 טָאה רהיא .סניליוּפ עביל עניימ ,ךייא ןעגעג ןעפרואוודַאפ לד וצ

 ןיא .אפוג עביל יד יװ ,עּביל רעד ןיא ץמַארד יד רהעמ ביל

 -גוא'נא ָאד זיא רעּבירעד ןוא ןיגינעק ַא טציז ךייא ןופ רעדעי

 ןופ עדעי } ןןעיררפ ערעדנַא יד ןוא ךייא ןעשיוצ ריישרעט
 ,הבוס עסיורג 8 יז טוהט ןײלַא טימרעד ןיוש זה ,טגיימ ךייא

 ײיל יז לָאז ןעמ ,טוָאל ױ ןעװ ,דסח ןעסיורג { סיורא-טזייוו ןוא

 רָדֹנ ןייז וצ ןהעגנייא טשינ ףיורעד טעװ יורפ ןייא ןייק ,ןעּב

 טָאװ ,ליּבטנַאמ ןופ ןעצעל םוצ גנוצנעגרעד א ראג ,עגָאלײב ַא

 ןעריטסיזקע ןעלָאז הימ ,טליװ רהיא .ןעליצ ערעדנא ךָאד טָאה
 םיל רהיא טָאה רעטעפש ,ןוא רָאּפ רהיא טשינ ,ךייא רַאפ

 ןופ לרוג רעד זיא לרוג ןייז ןַאמ םעד יװ ,רעדניק יד רעסע
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 -רעד טֿפַארטעג לָאמנייא טשינ ,ןהעזעג סָאד ּבָאה ךיא ,רעטיילגעב א
 ןעשטשילּב ואוו-טשינ-ואוו ;ןײמעגלַא ןיא רהיא טנעז ױזַא--ןוֿפ
 .גירפ עניימ ,ןיינ .דמַאז ןיא ןעטנעמיד יװ ,ןעמהַאנסױא זיולּ
 .ןעטייוו ןופ ןרעדנואוועּב וצ ךייא טּביולרעד ,סניסעצ

 ןַאלּפ ןעטייװצ ץפיוא לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא ןעקורּבָא
 הֹּבִמ ץפיוא ןעמַאלפ גָאט ןעדעי ,ןעלַאעדיא עלַא ,ןעליצ עלַא
 עניימ ,ָא--ּבייו רענעגיײא'נַא ןופ ךָאנ וצרעד ןוא--ּבייוו ַא ןופ
 !גינעוו-וצ ןעשנעמ ַא רַאֿפ זיא סָאד ,ןעמַאד

 -ַארפ יד ךיילג טמוק ןייזטסואוועּבטסגלעז ןיימ ןיא ,תמא
 רַאפ סָאװ ,ָאט וצ סרעסעג וטסָאה סָאװ ,ךילטנעגייא :ענ
 -עֹּב ןיא ץימע בוא ?וטסָאה ןעליצ א רַאפ סָאװ ,ןעטֿכיזסױא'נַא
 סע וטזיּב ,ןברק ַא ןייז וצ ףיורעד זילג ןערָאװעג ןעפַאש
 ?,יקַאט

 ןוא-ןַאמ םיניא ! רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,יינ רעּבָא
 .בא יװַא ךיז ןעּבעל סָאד ןרעדנע יװַא ןעמ זומ ןעּבעל-ּבייוו
 ּביעטַאפמיס ,ןעטייקֿכילמעװקעּב ,ןעטייהנהעוועג עלַא ןופ ןעגָאז
 סָאד ןָאק עּביל עטיורג ןוא עטכע'נַא רָאנ זַא ,ןעטײקכַאװש ןוא
 ןעּבָאה-הנותח .ןעריסַאּפ טשינ סנױזַא טעװ רימ טימ .ןעלהָאצעּב
 -יױרג ַאזַא ןוא יורפ ַא ןיא טקַא-סנעּביולג רערעיוהעגנוא ַאזַא יא
 ףיא ןָאט טשינ לָאמנייק סע לעװ ךיא זַא ,טקַא-סנעליו רעס
  -עװ טֿכָאקעג טשינ טּפױהרעּביא ליװ ךיא,  לָאמַאכָאנ גָאז
 *.ןער

 יי
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 ;ראונגי ןעט-21 סעד ,ָאשדאו

 ףיא לײװ רעבָא ןעמוקעג ךיא ןיּב הירפרעדגיא .טנייה
 רהעז טשינ עזייר יד ךיא ּבָאה ,ןיװ ןיא טלעטשעגּבָא ךימ ּבָאה
 ,ןעפָאלש טשיג ןעזָאל ןעורעג יד ,טעּפש ןיא סע .טריּפשעג
 תמאּב רימ זיא ןעביירש סָאד .ןעּבײרש טשרעביל ךיא לעװ
 ןעסיוועג ַא םהיא ןיא ןיפעג ךיא ןוא .טייהנהעוועג ַא ןערָאװעג
 : לא

 ליואװ זיא עמהומ יד יװ !םייהרעדניא החמש ַא רַאט סָאו
 !טָאה גָאטימ םייּב ןוא ךיירפ רַאפ טשינ רעֿכיז ךיוא טפָאלש יז
 ,וָאשָאלּפ ןיא ךיז ייּפ זיא יז ןעװ .ןעסע טנָאקעג טשינרָאג יז
 -ַאהק ןַאּפ ,רָאטַארטסינימדַא רדיא טימ גידנעטש ךיז יז טגירק

 ןעֿכַאמ טשיג ְךיז טזָאל סָאװ ,ץישטֿכַאלש רעקיד ַא .יקסוװָאטס

 טֿפײרגרעד גירק רעד ןעו ,טלָאמעד רעּבָא ,גנוקרעמעּב ַא םיּפע
 -צ ךיז ןעלעװ ייז זַא ,סיוא-טהעז סע ןוא הגרדמ עטסכעה יד
 ןוא ליטש גגולצולּפ עמהומ יד טרעװ ,גיבייא ףיוא ןעסייר
 -עג ,גיטנעק ,יז טָאה רעֹּבָא טנייה .טיטעּפַא טימ ןעסע טמהעג
 רהיא טָאה סָאד ןוא טפַאשרעניד יד ןעטלעש טימ ןייז-אצוי טזומ
 -סיואנַא טַאהעג רעּבָא יז טָאה גנומיטש ַא .טגידירפעצ טשינ
 טָאװ ,עּביל יד ןעבײרשעב טשינ ךיז טזָאל סע ןוא עטנעכייצעצ
 טָאה יז עכלעװ ,ןעקילּב ערהיא ןיא ןעוועג טקירדעגסיוא זיא
 .גָאטימֿכָאג ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ רימ ףיוא ןעפרָאוװעג
 יד ןוא ,דליבנעצעג ךימ ןעמ טפור עטנַאקעּב ןופ זיירק .םיניא
 ,ראפרעד "יב רהעז זיא שמור

 ַא טַאהעג קערש ןוא תורעשה עניימ ןעּבָאה ,ךילריטאנ



 די
 .,שטיוועקנעפ ךירנעה

 םיּפע ךיא רעֶּבָא ,רענעלּפ רָאנ טשינ ןע-יטסיזקע סע .,דנורג
 טימ גָאטימֿכָאנ ןעריצַאּפש וצ עבט ַא טָאה עמהומ יד ,סעלַאער
 ;גָאלָאנָאמ ןעגיזָאד:עד טרעהרעד ,רימ רַאֿפ רענעלּפ ערהוא ןעגרָאּברעֿפ גידנעטש ליוו יז סָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשינ ,ךיא . בָאה טָא ןוא ,ןעטֿפַארט ךיוה ןוא רעמיצ ץרעפיא טירט עסיורג

 ,םהיא ןיא ןעבילרעפ טשינ ךלַאּב ךיז לָאז יז ןעװ ,הטושַא ןעװ -צג יאדוֲא טלָאװ יז--רע זיא לַאינעג ,ןייר ,ןעש |,גנוי--

 ,טייצ יד ןעגנערברעפ טוג טרָאד טעװ ןעמ זַא ,סיוא-טהעז סע .עמַאד רַאט דנעגוי רעד ךרוד טנעדרָאעג .ןײיא טרעװ סָאװ ,קינקיּפ 8 ףיוא רימ ןערהָאפ ןעגרָאמ

 ,רַאונַאי ןעט-25 םער ,ָאׂשרַאװ

 סע עֿכלעװ ףױא ,פערט עטצופעב ןעמולּב טימ ןוא ענעטֿפױל | -טּב לעה ,עטיירב יד ,ליּפשייּב םוצ ,זיא ןעש יו ,לעפטרָאּפ ַא ןהָא טסיטרַא'נַא ,ךילריטַאנ--טסיטרַא'נַא = יו ,ביל ייז ךיא בָאה לָאמלײט רעּבָא .ןעּבָאה-וצ-הנותח ףיוא טַאדידנַאק ַא יו ,טנייֿפ יז בָאה ךיא ;רעלעּב ףיוא גילייווגנאל רעטפע זיא רימ
 ,ךעלריימ עגני יד ןעקעדעב סָאװ ,ןעפָאטש עטפייל יד ,ןעֶמ -ולַּב יד ,טֿכיל סָאד ,שיורעג םעד ביל ּבָאה ךיא .םולח ס'בקעי ןופ םיֿכללאמ ענעי ןיא יז ןענהָאמרעד ,רעדיילק עגנַאל יד ךיז ףָאנ ןעפעלש יז יװ ,ןעטניא ןופ ייז ףיוא טקוק ןעמ ןעוו ןוא ,ךיוה רהעז סיוא-ןעהעז עלַא .ןעטעלַאוט-לַאּב ןיא ןעיורפ ןעװעג
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 ייןעלסקַא ,סמערָא ,רעזלעה עטעקַאנ ןוא לדנעקלָאװ טרַאצ ַא יה

 -רַאטש יו ױזַא ייז ןערעוו ,ןעשואסרָאק עֿבױה יד ןופ טיירפשמ

 יד ןעמוקעב ןוא טפול רעד ןיא טרעווילגרעפ ןערעוו ,רעק

 ץרַאטש ךיוא טרעװ חירה-שוח ןיימ .רָאמרַאמ ןופ טיײקטרַאה

 ןעמופרעפ עטוג ביל בָחֹה ךיא לייוו ,טגידירפעג

 חמ ןעמ .ןעּבעגעגניא גיטרַאטױרג ךיז טָאה לַאב רעד

 ןיג ךיא .ןעכַאז עניוזַא ןעגדרָאניא ןָאק יקסוועשַאטס ,ןייז -הדומ

 -רעדָאפ ןיא ןיש רעּגָא ןעמהומ רעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג

 זיא יקסװעשַאטס לייוו ,גיוא ןופ ןערָאלרעּפ יז ךיא בָאה רעמיצ

 ײא טמערַבעג יז ןערהיפוצּפױרַא ,ןעטנוא ןעפָאלעגּבָארַא דלא

 | ,םערט יד רעב

 יז ןעֿכלעװ ,לַאש-ןילעמרעה ןעגנאל א סיּפע טָאה עמהומ יז

 רעד ןוא ,ןעטייהנעגעלעג עֿכילנהעוװעגרעסיוא עלַא יי טצונעגג

 לַאז ןיא ןהעגניירַא .םייּב ",ענירעלעּפ-ןערהע; : רע טסייה רַאפ

 -וצוצ ,ריט רעד ןופ טייװ טשינ ןעטלַאהעגפיוא ךימ ךיא בָאה

 עגרָאמ ַא סיפע דלַאג טמוקעב שנעמ א ,םלוע םוצ ףךיז ןעקוק

 יפָאנ ,רע'מינפ ענעגייא ןעשיװצ ךיז טניפעג רע ןעוו ,גנוריפש

 טלהיפ רע .עיה טשינ ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא יא רע יװ םעד

 יװ ,רעטנהעג םהיא ןענעז רע'מינּפ עגיזָאדיד זַא ,ןילטייד רהעז

 ךי טקוק רע רעּבָא .דמערפרעדניא ןהעזעג טָאה רע טָאװ ,ענעי

 ינחעב .רעדמערפ ַא יװ טקנּפ ,ייז טריװרעסּבָא ,ייז וצ וצ

 .ןעיורפ יד טריסערעטניארעפ ךימ ןעּבָאה סרעד

 זיא טפַאשלעזעג עֿכױה רעזנוא זַא ,ןייז-הדומ זומ ןעמ

 רֹעּבָא ,רע'מינּפ עגעש רעדָא ע'סואמ ןהעזעג ּבָאה ךיא ,טריניפַאר

 ךרוד ןעפַאשעג ןערעװ סָאװ ,רע'מינּפ ענױזַא ןעוועג ןעגעז סָאד

 םמערָא ןוא רעולעה יד .עיצַאזיליװיצ רעטריניפַאר  רעטלַאינַא

 ידגור רעכילדנעגי רעצנַאג רעייז ייּב רימ ןעבָאה ןעיורפ יד ןופ

 -ור ַא סיּפע ןעּבָאה יז ,ײלעצרַאּפ רערוועס ןָא טנהָאמרעד טייק

 סָאװ .טייקטגידנערעפ ַא סיּפע ,טייקניפ עשיטעטסעיַאמ טגיה

 8 רַאפ סָאװ ,דגעה רַאפ סָאװ ,ןהעזעג ךיא גָאה םיש ַא רַאּפ

 טשיג ַאפָארײא ָאד טרעװ ,טגָאזעג תמא םעד !פעק ןופ םרָאפ

 .ַאֿפָאריײא זיא ָאד ,טריטימיא
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 ךיוא ןוא חעש לעטרעפ א ייּב טעמּכ ןענַאטשעג יװַא ןיּב ךיא
 טסויּב רעסָאװ ,עגיזָאדיד ןונ ּפָאק רעסָאװ ,טכַארטעג ןופרעד
 -עג ןענעז טייצ רעד ןיא !רימ רַאפ טמיטשעּב עמהומ יד טָאה
 ךיא גָאה קירוצ םישדח רָאּפַא טימ .סיקסגיטַאינש יד ןעמוק
 ןופ ןיוש ךיוא ךיא ּבָאה ּבײװ ןייז .םױר ןיא ןהעזעג םהיא
 טיזַא רהעז טָאה יז לײװ ,ּביל ײז ּבָאה ךיא .טנָאקעג רעהירפ
 ןעמהענ סָאװ ,סניליפ ענעטלעז ענעי וצ טרעהעג ןוא םינפ
 ןעּביג ייז ,טרהעקרעפ רָאנ ,ןעּבעל סָאד ןַאמ םייג וצ טשינ
 ונוא וצ זיא םורֲָא עלייו ַא ןיא .ענעגייא סָאד קעווַא םהיא
 .ַאינש יורפ טסירגעּב טָאה סָאװ ,יורפ עגנוי ַא טיפע ןעמיקעגוצ
 .יײװ ַא ןיא לעטדנעה סָאד רימ טגנַאלרעד םעדכָאנ ןוא יקסניט
 :הושדנַאה רעס

 { ןָאעל ,טשינ ךימ טסגָאקרעד וד-- |
 לייװ ,ךילנייּפ לעסיּב ַא ןעװעג רימ זיא עגַארפ עגיזָאדיד

 -שו ,טסואועג טשינ טנעמָאמ ןעטשרע ם'ניא תמאב ּבָּהִה ךיא
 ו/ ןעּבױהעגנָא רעּבָא ּבָאה ךיא ,רימ רַאפ ָאד ּבָאה ךיא ןעמ
 ןוא ןעלֿכײמש ,ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ,לעטדנעה רהיא ןעקירד
 ןיב ךיא "! רעֿכיז ! רעֿכיז רעּבָא !טוג רעּבָא זיא סָאד, : ן'רזח
 רָאפ ןעוייװ טשינ ךיז ליװ סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ןעג ַאגעּב רימ
 טָאהעג השעמ-תעּב ּבָאה ךיא זַא ,ןיימ ךיא .ןעגיוצרעד טֿכעלש
 טֿכַאלוצ ךיז טָאה יקסניטַאינש יורפ לייו ,ענימ עשיראנ א רהעז
 ; טגָאזעג ןוא

 ךָאד זיא סָאד !טשינ ךילקריו יז טנָאקרעד רהיא רעּבָא
 ,פ עקלענצ

 א ,רעדנואװ סָאד ויא סָאװ !עניוק ןיימ !עקלעינַא
 ןהעצ טימ ןהעזעג ױ ּבָאה ךיא !טנָאקרעד טשינ יז ּבָאה ךיא
 ךיא .הינק יד וצ זיּב לעדיילק ַא ןיא ,קירוצ רהָאי ףלע רעדָא
 ; ןעטרָאג ןיא ,וָאשָאלּפ ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךימ ןהָאמרעד
 ןעגָאה ןערַאמַאק יד ןוא ןעקָאז עזָאר טַאהעג טלָאמעד טָאה יז
 .עג דנַאנַאֿכָאנ טָאה יז ןוא סיפ יד ןעטיּבעג ךילקערש יז
 טציא ךיא בָאה ױזַא יװ .לעדרעפ גנוי ַא יװ ,יײז טימ טעפוט
 ױעלֿכיימ טימ טצוּפעּב ,טסויּב רעגיזָאדרעד זַא ,ןענָאקרעד טנָאקעג
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 טימ טֿפױעג ענעש סָאד שא ןעלסקַא עסיײװ עגיזָאדיד ןוא

 עגידנעהילּב עגיזָאדסָאד זַא ,טרָאװ ןייא טימ--.ןעגיוא עלעקנוט

 ןעש יװ ןוא .ךעלסיפ עניד ףיוא עלעדיימ סנעי זיא ןיילײרפ
 !זיא יז

 -עב ךילצרעה רהעז לָאמַאכָאנ ,ךילריטַאנ ,יז ּבָאה ךיא

 ןוא ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז סיקסניטַאינש יד יװ ,םעדֿפָאנ ,טסירג

 ןעּבָאה רעטומ רהיא ןוא עמהומ יד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה יז

 -עז ןוא דנַאה ןיימ טגנַאלרעד רהיא ךיא בָאה ,רימ ךָאנ טקישעג

 .לַאז ןיא קעװַא ןעמַאזצ ןענ
 יא סע .ּפָאק ןיא לעה ןערָאװעג רימ זיא לָאמניײא טימ

 יא סָאד טָא .ץעקלענַא ןעניז ןיא טָאה עמהומ יד זַא ,רעכיז

 -ץלַא טָאה עמהומ יד ! וירּפרוס רעצנַאג רעד ,דוס רעצנַאג רעד

 גידנעטש ךיז טָאה ןוא לעדיימ סָאד טַאהעג ביל רהעז לָאמ
 ײבואוװ סע .5 יורפ ןופ בצמ ןעלעירעטַאמ יד ןעגעוו טרעמיקעג

 -עגּבָא טשיג ךיז ןעּבָאה ןעמַאד יד סָאװ ,ףיורעד זיולּב ךימ טרעד

 -ֿכַארט טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא רעגָא ,ןעמהומ רעד ייּב טלעטש

 -לענַא ףיוא ןעקוק וצ ןעגױצעג טָאה ךימ לייוו ,רעבירעד ןעט

 -ערעטניא וצ שרעדנַא רָאג ןעּבױהעגנָא ךימ טָאה סָאװ ,ן'עק

 ּבָאה געװ ןפױא .,לעדיימ עטסעב עטשרע סָאד רעדייא ,,ןעריס

 ,ןערינעמאוקע וצ ןוא ןעטֿכַארטעּב וצ יז טָאהעג טייצ גונעג ךיא

 ןעּבָאה ןוא ,לָאז קע ןעטייוצ םוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ לייוו

 טסעג רהעמ ןעמוקעגנָא ןענעז סע לייװ ,טָאזגנַאל ןהעג טזומעג

 ןעגָארט ןעמַאד יד .ןערָאװעג רעגנייא לָאמַא סָאװ זיא סע ןוא
 -רעד ָאװ ,הושדגַאה עגנַאל-לעטימ ,עדָאמ רעגיטנייה רעד טיול

 זַא ,טקרעמעב ךיא ּבָאה טציא .ןעגיוּבנעלע םוצ טשינ ןעכיירג

 ןז  טנעכײצ ,רימ ףיוא טנהעלעגנָא סָאװטע ,םערָא סעקלענַא

 ןעטכידעג םעד ףילוצ זַא ,ךילגעמ ,ןָאט ןעלעטנוט ַא טימ םיוא

 ןייק טשיג זיא עלענַא רעּבָא .טיוה רהיא טקעדעב סָאװ ,לעֿכופ

 ,קררדנייא אזא יז טֿכַאמ קוק ןעטשרע ן'פיוא שטָאֿפ ,עקטעגורּב

 ,ןעגיוא עלעה טָאה יז ,זנָארּב ןופ גנוריטַאש ַא ןעּבָאה רָאה ערדהיא

 ךילנהעװעגנוא יד ךרוד ץרַארש סיא-ןעהעז ייז ךיוא רעּבָא

 ןעש רהעז ןוא ץרַאװש ןענעז ןעמערב עגיזָאדיד .ןעמערב עגנַאל
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 ןוא טרַאצ ןעטייז יד ןיא זיא סָאװ ,רָאה ןופ סולפרעּביא רעד
 רהיא ןופ ךירטש רעשיטסירעטקַארַאֿכ עמַאס רעד זיא ,לעה
 ןעמאװצ ללַא סָאד .ןערעטש ןעגירעדינ ן'טימ לעּפעק םעניילק
 רעּבָא ,טייקנעש רהיא ןעּברַאדרעפ טייצ רעד טימ רשפא טעוװ
 -על רהיא זױלּב טנעכײצעּב סָאד זַא ,ןעש יװַא יז יא טציא
 זַא ,טזייװעב ןוא םזינַאגרָא רהיא ןופ חוּכ םעד ,טייקגידעּב
 ,עמירָאװ ַא רָאנ ,עלקוק עטלַאק ןייק טשינ זיא לעדיימ עגיזַאדסָאד
 ,רפ עלופצייר ןוא עגידעפעל

 ,רעטכאדעב א שנעט ַא ןיב ךיא זַא ,הדומ ךימ ןיב ךיא
 ןיימ זיא סָאד .רימ ףיֹוא טקריוועג טָאה טייקנעש סעקלענַא רעּבָא
 טלַאה ,ןע'ניװרַאד ןופ טרעהעג ָאי טָאה יז ּבױא ,עמהומ ןיימ ,ּפיט
 -וצ ךיז טָאה יז רעּבָא .ּפָאק ןעטכעלש א רַאפ אמתסמ םהיא יז
 ,לחַאװ רעֿכילריטַאנ ןופ עירָאעט ןייז וצ ,גידנעליוו-טשינ ,טסַאּפעג
 -ַאֹּפ טבורּפעג .ךימ ןעמ טָאה לָאמסָאד !ּפיט ןיימ ןיא סָאד ,ָאי
 ,ןפוא ןעֿכילנהעװעג טשינַא ףיוא ןעק

 ןעפױל ןעּבױהעגנָא טָאה םָארטש רעשירטקעלע'נא טיּפע
 ןהעזעג ,סנעגירעּביא ,ּבָאה ךיא .ענײמ וצ סמערָא ערהיא ןוּכ
 טיג סָאד ןוא ,רחיא ףיוא קורדנייא ןעטוגַא ךַאמ ךיא ךיא זַא
 ,טכַאמעג ּבָאה ךיא ןעפלעװ ,ןעמַאזקע רעד .טומ וצ גידנעטש
 ,רע'מינּפ ןַאהרַאפ .טוג רהעז ךיודַא ךיוא זיא טסיטרַא'נַא יו
 .עיזעַאּפ רעדָא קיזומ ןופ גנוצעזרעּביאינַא .יװ ,סיוא-ןעהעז סָאװ
 ןיק רהיא ןיא ָאטשינ .רע'מינּפ עגיזָאדיד וצ טרעהעג עקלענַא
 ןױה-לעדַא' נָא ןופ גנוהיצרעד יד ןוא טיײקגידעכָאװ ןופ רכז
 :טצירּפש ןעמ יװ ,טייקנעדניישעב ַא לעדיימ רעד ןייא-טצירּפש
 .רַאפ זיא ן'עקלעוַא ןיא .ןעקָאּפ ןעגעג םורעס םעד רעדניק ןייא
 רעגיױָאדרעד ךרוד ןוא טעגידלושנוא סיּפע ןַאהרַאפ ,תוינע ןַאה
 טָאװ .טנעמַארעּפמעט רעסייה ַא ךרוד ךיז טֿבײל טייקגידלושנוא
 יװ ,ףיױרעד ךילנהע זיא סָאד !גנוגינייארעפ עלעגיגירָא'נַא רַאֿפ
 !לעװייט רעגידלושנוא'נַא :טגָאזעג טלָאװ ץימע

 לעקיטש ַא ךָאד זיא יז זַא ,הדומ ךיא ןיּב ,סגעגירעּביא
 .עג ּבָאה ךיא ןוא טיײקגידלושנוא רעצנַאג רהיא יה עקטעקָאק
 -נעש רהיא ןופ טכַאמ יד טהעטשרעפ יז זַא ,ןעקרעמעב טנָאק
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 ןעמערּב ענעש טָאה יז זַא ,יז סייוו ,ליּפשייּב םוצ ,ױזַא ,טייק |
 יגיטיונ טשינרָאג ויא סָאד תעשּב ,ּבָארַא רעטפע יײז יז טוָאל
 לעּפעק רהיא ףיוא-טבױה יז יװַא יװ ,ןעלעפעג ךיוא זיא רימ

 -עג עלענַא ןיא ּביֹוהְנָא ןיא ,רעסעומש-טימ רהיא טכַארטעּב ןוא
 "עג טשינ ףךיז טָאה יז תמחמ ,ךילריטַאנ טשינ טָאװטע ןעװ

 "עג טעדנײרפעב ידַא רימ ןענעז ןעֿכיגניא רעּבָא ,יירפ טריפש
 -ֿפָאג טדיישוצ טשינ לָאמגיײק ךיז ןעטלָאװ רימ יו טקנוּפ ,ןערָאוו
 .הָאשָאלּפ ןךיא ןהעזעג ךיז ןעבצה רימ יװ ,םעד

 ךיא טלָאװ ךָאד ,עגיטלַאװעג ןענעז רענעלּפ סעמהומ רעד
 יעשרעפ ַא סיּפע ןיא רהיא טימ ןעדניברעפ טלָאװעג טשינ ךימ
 ערעזנוא וצ ןעגנַאגעגוצ סָאװ-רָאנ ןענעז ן'עלענַא טימ ךיא ,גגור
 -רָאװעגכרֹודַא ןוא 9 ױרפ טימ טסירגעב טשרָאקַא ךיז ,ןעמַאד
 טָאה סָאװ ,עמהומ יד רעּבָא ,רעטרעװ עכילטע טימ ךיז ןעפ
 ןעניש ןעמונקג דלַאּב טָאה ,טימעג ךילהערפ ןיימ טקרעמנג
 ןוא ןעלסקַא יד טימ ןָאטעג קירדא יז טָאה םעדֿכָאג ;תחנ ןופ
 :רעטומ טעלענַא וצ ןעפורעגנָא ךיוה ךיז

 יא רשפא !ךעלֿכלייפ עגיזָאדיד ןיא ןעש ןיא יז יוו--
 זיא רע יװ ,םעדֿכָאנ זַא ,לַאפגײא רעפוג א ןעוועג תמאּב סָאד
 -רע םוצ טציא יז רע לָאז ,דמערפרעדניא ןעוועג טייצ עגנַאל א
 ..לֵאֹּב 8 ףיוא ןהעזרעד לָאמ ןעטש

 סָאד ךױא עלעגַא ,ןערָאװעג טשימוצ רהעז זיא ,9 יורפ
 ןעמַאד עגיזָאדיד סָאװרַאֿפ ,ןענַאטשרעּפ ּבָאה ךיא ןוא ענעגייא
 רעגױָאדרעד .ןעמהומ רעד ייּב טלעטשעגּבָא טשינ ךיז ןעבָאה
 ןעּבָאה עמהֹומ יד ןוא יז ,פ יורפ ןופ ,םינּפַא ,טמַאטש לָאפניײא
 וצ ,ךודיש ןעגיזָאדמעד ןעגעװ טײיברַאעג ,גיטנעק ,גנַאל ןיוש
 -עג טזָאלעגוצ טשינ אמתסמ עקלענַא זיא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד
 טָאה ,טײקֿבילגניױדֿפרוד רעשלעדיימ רחיא קנַאד א רעּבַא ,ןערָאװ

 .ךיז טלעדנַאה ָאד סָאװ ןעגעװ ןעסיוטשעגנָא ךיז *
 ךימ ךיא ּבָאה .,טייהנעגעלרעפ סנעמעלַא ןעטעלגרעפ וצ

 ; רהיא וצ ןעפורעגג -
 רעטֿפעלש ַא ןיּב ךיא זַא ,סיוארָאפ ןעגָאז ריד ןומ ךיא--

 ןעפַאכסױהַא זייװעלײװ ךיד טעװ ןעמ יװ יװַא רעבָא  ,רעצנעט
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 ,סלַאװ ןייא שטָאֿפ ןעגָאוצ רימ וטזומ . .רימ יב
 טרַאקצנַאט ַא טגנַאלרעד רימ יז טָאה ,רעפטנע'נַא טָאטשנַא

 : ןָאטעג גָאז ַא יירפ ןוא
 | ,טסליו ױד סָאװ .,ןירַא-גיירש---
 ןופ לָאר יד ּביל טשינ ּבָאה ךיא זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא

 -עּב ענעדישרעפ ןעכַאמ וצ םהיא טגניווצ ןעמ סָאװ ,ןעקענַאמ ַא
 !סיּפע ןערעװ וצ ןעסיוטשעג ּביל טשינ ךיוא גָאה ךיא ; ןעגנוגעוו
 ןעמהעגנָא טלָאװעג לָאמַא טימ ךיא ּבָאה רעּבירעד } ןָאט וצ
 ,ןעמַאד עטלַא יד ןופ קיטילָאּפ רעד ןיא לָאר עוויטקַא'נא טיפע
 וטסָאה יצ, :ןעּבירשעגנָא ןוא טרַאקצנַאט יד ןעמונעג ךיא ּבָאה
 יל ןצֿפַאמ-הנותח זנוא ליוװ ןעמ זַא ,ןענַאטשרעפ

 ,טֿכיזעג ןיא טרעדנערעפ עקלענַא ךיז טָאה ,טנעיילעגרעגיא
 -עג יז טָאה טונימ ַא ייּב ,ןערָאװעג סַאלּב סָאװטע יז זיא םעדֿכָאנ
 לוק רעד יצ ,רעֿביז ןעוװעג טשינ טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,ןעגיווש
 סָאװ טלעקַאװעג ךיז טלָאװ יז יװ ױזַא רעדָא ,ןעניד רהיא טעוװ

 נעש ערהיא ןעּבױהעגפיוא יז טָאה טצעלוצ .ןרעפטנע וצ
 -עג ןוא ןיײהַא ןעגיוא יד ןיא רימ ןָאטעג קוק א ,ןעמערּב
 ; טגָאז

 | !ָאי-

 .רעטרעוו טימ טשינ ,תמא ,טגערפעג יז טָאה טציא רעּבָא
 -ץג ּבָאה ךיא זַא ,טגָאועג ןיש בָאה ךיא .ןעגױא יד טימ רָאֹנ
 יז טָאה םיֹוק ןוא ,קורדניא ןעטוג ַא רהעְו רהיא ףױא טֿכַצמ
 טָאה ,ןעגנולדנַאהרעטנוא סעמהומ רעד ןופ הנוּכ יד ןעגַאטשרעּפ
 -טייד ןעּבָאה ןעגיוא ערהיא .רימ ןופ ןעטֿכַארט טזומעג יאדוַא יז
 | :טגָאזעג ךיל

 רהָעז ןעטלָאװ עמהומ יד ןוא עמַאמ יד זַא ,סייוו ךיא--

 ןוא ןענָאקעב רעסעּב ןוא רעטנהענ ךיז ןעלָאז רימ זַא ,ןעלעוו
 , ..,רעּבירעד

 .טֿפיל ,ןעמונעגמורַא יז ךיא ּבָאה רעפטנע'נַא טָאטשנָא
 ןעמואושעגקעװַא רימ ןענעז ןעמַאװצ ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ
 ךיא .סלַאװ ןוֿפ ןעגנַאלק עשידָאלעמ יד רעטנוא לָאז ן'רעּביא
 ",ץ'העש-סגנוּביא, עניימ ןיא טנהָאמרעד ךימ בָאה
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 ןערה כגיירא טנַאקעג טָאװ רעפטנע רעגידגעגייוש ַאזַא
 יאדוַא טָאה היא ,גנומיטש רעט'מולח'רעפ ַא ןיא לעדיימ סָאד
 -צנַאט רעד ףיוא ןעּבירשעגנָא ּבָאה .ךיא סָאװ ,סָאד טרינַאּפמיא
 לז טָאװרַאפ :קנַאדעג ַא ןעלַאפעגניײא ןיא רימ רעּבָא ,טרַאק
 !ןעריזַאטנַאפ ןוא ןע'מולח לעסיג ַא ןעזָאל טשינ תמאּב יז ךיא
 טשינ ףיא לעװ ,ליװ ךיא יװ ,רעטייוו---ןייז טשיג לָאז סע יװ
 טשיג ףימ טריסערעטנאא ,ןהעג טעװ יז טייו יװ ןוא ,ןהעג
 טלַאװ ןעגיזָאדמעד ןוא ,עקלענַא טצנַאט טנעֿכייצעגסױא ,לייווד ד
 --רהױפ 8 ןעצנַאט ףרָאדעב סע יװ ,יװַא טצנַאטעג יקַאט יז טָאה
 ײװ ,טקרעמעב בָאװ ךיא .ןעסעגרעפ סָאװטע ךיז ,טסייה סָאד
 -ןפעל ךיז ןעגעהעב טסורב רעד ףיוא רהיא ייב ךעלכייפ יד
 רימ סע ןוא ,ץנַאט ןופ פמעט רעמַאוננַאל רעד רעדייא ,רעגיד
 זיא עּביל ,רהיא ןיא ןָא ךיז טבױה סיפע זַא ,ןערָאװעג רַאלק
 -עג סָאװ ,סנייליירפ יד ןיא .תמא ,שינעפרעדעּב טשיויפ א סו ּפ

 שינעטרעדעב עגיַאדיד טרעװ ,טלעװ רערעכשח רעד וצ ןרנה
 טוָאל סָאװ ,להיפעג 8 סע ויא ךָאד רעבָא ,ןעטלאהעגגיא קרַאטש
 םעד טָא :לעדײמַא לָאמַא ןעמ טגָאז ןוא .ןייז-חצנמ טשינ ךיז
 רעד רעד טימ לעדיימ סָאד יקַאט ךיז טצונעב ,ןעביל וטסנאק
 ץנַאג טהישעג סא יװ ,תוחוכ עלַא טימ ךיז טבילרעפ ,שינביול

 | ,טמ
 ךיא לנװ סלַאװ ץֿכָאנ זַא ,טפָאהעג ,םינּפַא ,טָאה טקלענַא

 ךיא דלַאּביװ ,עמעט רענעגייא רעד ףיוא ןעדייר רעטייוו אמתסמ

 ףױא רעטרעװ עכילטע יד ןעּביײרשוצנָא ןעסַאלשעב ךיפ בָאה
 ןיא טקורעגקעװַא עגשימוא ךימ באה ךיא רעּבָא .טרַאקצנַאט רעד
 ןפטרַאװ יז טוָאלעג ןוא טייז רעד

 רעסיװעג 4 ןופ טֿכַארטעּב טלָאװעג יז ךיא בָאה בֶגַא
 ,ךימ ןעהיצ ןעיורפ עניװַא ,פיס ןיימ טרָאפ זיא סָאד ,טייקטייוו
 ןוא רהָאי גיסיירד ןעװעג טלַא טלָאװ יז ןעװ ,ךַא .טענגַאמ יװ
 =עג רימ טרעװ סָאװ ,ןייליײרפ ןעוועג טשינ טלָאװ ױ ןעו
 !טג'כרש
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 .רַאונַאי ןעט-30 םער ,ָאשרַאװ

 ןעטֿכעג .נוא ֹוצ ןעגיוצעגרעביא ךיז ןעּבָאה ןעמאד יד
 יז .ץעקלענַא טימ ןעמַאװצ ןעוועג גָאט ןעצנַאג םעד ךיא ןיִּב
 ךעלדיימ ערעזנוא יװ ,המשנ רהיא ןיא רעטעלג רחעמ טציזעּב

 -יירשעב טעװ רעטעלּב עגיזָאדיד ןופ ךס א .ןערהָאי ערהיא ןיא
 א רַאפ טרָא ָאד ךָאנ זיא סע רעּבָא ,טפנוקוצ יד זױלּב ןעב
 ייברעד ןוא ,ץלַא טהעטשרעפ ןוא טלהיפ יז ,ןעֿכַאז ענעש ךס
 ןוא ןערירטנעצנָאק ךז ,ןערעהוצ ךיז טנעֿכיײצעגסױא יז ןָאק
 ,יורפ א ,רעסעומש-טימ םעד ףיוא ןעגיוא עגולק יד טיירב ןעגעפע
 ןעלעפעג וצ לעטימַא ךָאנ טציזעב ,ןערעהוצ ךיז ןָאק סָאװ
 סייװ ךיא .ןַאמ ןופ עּבילנעגייא יד טימרעד טלעֿכיײמש יז לייוו
 רעֿכילקילגַא רָאנ זיא סָאד רעדָא ,סע סייוו עקלענַא יצ ,טשינ
 ליפיװַא טָאה יז זַא ,ןייז ךיוא ןָאק סע רעּגָא ,טקניטסניא-ןעיורפ
 טרָאװ סעדעי ןיימ זַא ,ןעמהומ רעד ןופ רימ !עגעװ טרעהעג
 -עקָאק לעסיּב ַא ךָאד טציזעג יז ,תואיבנ יװ ,סיוא רהיא טהעז
 -מַא ךיז יז טשניװ סָאװ ,טגערפעג טנייה יז ּבָאה ךיא זַא .עירעט
 -רעד--"םױר ןהעז, :טרעּפטנעעג יז טָאה ,ןעּבעל ןיא ןעטטיימ
 זיא ןוא ןעמערּב עכילרעה ערהיא טזָאלעגּבָארַא יז טָאה ייב
 יז זַא ,טוג רהעז ןײלַא טהעז יז .ןעש ךילּביירשעּבנוא ןעוועג
 -עְקָאק רחיא ,ךילקילג רהעז רעבירעד זיא ןוא רימ טלעפעג
 -ילהערפ ם'נופ טמוק יז לייוו ,עמהענעגנָאנַא רהעז זיא עירעט
 ןעטלהעוועגסיוא ןעטייװצ םעד ןעלעפעג ליװ סָאװ ,ץרַאה ןעֿכ
 טפיול המשנ עגיזָאדיד זַא ,טשינרָאג ןיוש לעפייווצ ךיא ,ץרַאה
 טלהיפ יז ,דניק םירָא ,לרעייפ א וצ גנילרעטעמש ַא יו ,רימ וצ
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 ,גיסיילפ-וצ ךָאנ יז טצונעב ןוא ערעטלע יד ןופ המכסה יד

 יהעש וצ העש ןופ טקרַאטשרעּפ טרעװ טעצָארּפ רעגיזָאדרעד

 טשינ טסליװ וד בוא :ןעגערפ רשפא ךימ ףרַאדע ךיא

 סָאד ןעבילרעפ וצ ,ץלַא וטסוט סָאװרַאפ ָאט ,ןעּבָאה-הגותח

 ףױא ןרעפטנע טשינ רימ ךיז טליו סע רעּבָא ? ךיז ןיא לעדיימ

 עד ןוא !גיהור ןוא סוג רימ ויא ױזַא .עגַארפ רעגיזָאדרעד

 טשיג ךָאד ךימ ערַאטס ךיא ?סנױזַא ךיא וט סָאװ ,טגָאזעג תמא

 -יטנַא רעדָא ,ןילפעה רעגינעו רַעיזָא ,רעשירַאנ ןעזייוועצסיוא

 ,ץלַא זיא סָאד ןוא--ןיּב ךיא יװ ,רעשיטָאּפ

 ןיא קיטשחירפ םוצ ןעמוקעג ההרפ טנייה זיא עקלעגַא

 עכלעו רעטנוא ,סעקסַאּפ ןיא עקזולּב-עגירַאמ רעטיירב א טיפע

 ןעמ רֹעּבָא ןעמרָאפ ערהיא ןייז-רעשמ טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ

 .ּפָאק םעד ןערילרעפ תורעשה עגיזאדיד ןופ טנָאקעג ךיוא טָאה

 סײקמירַאװ א סיפע ןוא ןעגיוא עגעּפָאלשרעּפ לעסיּבַא טָאה יז

 -גיא ןעֿפלגהעװעגרעסױאנַא רימ ףױא טֿפאמ .ףָאלש ןופ

 ,קורד

 ,רַאמַאי ןעמ-4} םעד

 -יװ ךַאמ ךיא ,ץעקלענַא דובכל לָאגָא טכַאמ עמחומ יד

 -עג גנַאל טרָאד ןוא סיקסגיטַאינש יד יי ןעוועג ןיב ךיא ,ןעטיז

 -על סיקסגיטַאיגש יד ,ייז ייב טוג ךימ להיפ ךיא לייוו ,ןעסעז

 רָאג טגָארט גירק רעגיזָאדרעד רעפָא ,גירק ןעגידנעטש ןיא ןעמ

 ןעטעלַא ייצ .תייה ןוא ןַאמ עלַא ייב יװ ,רעטקַאראֿפ רעדזנאיג א
 זי טו
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 ,ךילדניפמע ,שנעמ רעטנעגילעטניא'נַא ייּברעד זיא רע ,לַאער ץנַאג ךיוא רָאנ ,ךַאז-ךוּב ַא רָאג טשינ ןייז ןָאק קילג סָאד זַא זַא ,ךימ ךיא גייצרעּביא יי יב רָאנ לייו ,ּביל רהצז יז ּבָאה ךיא .םהיא יז ןוא ,ןעּבעגּבָא לעטנַאמ ןעצנַאג םעד רהיא טיװ רע :טרהעקרעפ זיא יײז ייּב ,ךיז וצ םהיא טהיצ רעדעי .לזַא בור-יפ-לע טהישעג ,?עטנַאמ ןייא ןיולּב טָאה ןעמ זַא
 ןייזטסואוועב על'פ סָאד טציזעב ןוא לעדיפ-סוירָאװידַאדטס א יו
 ,יקטניטַאינש יורפ טריסערעטניא ךיז טָאה טרעדנוזעב ,לָאנ ןעט -צעל םעד ןעגעװ טגערפעג ךיוא ךימ טָאה ןעמ ,דמערפרעדניא ןעועג טייצ עגנַאל א ןיּב ךיא יו םעדכָאנ ָאשרַאװ רימ טלעפ -עג יװ ,ןעגערפסיוא ןעמונעג ךימ ןעּבָאה ןוא--עװַאק ןימ אזא ןעמ טקנירט ןעטַארעטיל ייּב רָאנ ,ךילגײשרהַאװ---עװַאק עצרַאװש עטנעכייצעגסױא ןעּבעגעג רימ טָאה ןעמ .ןעטעומש וצ םהיא טימ םהענעגנָא ןעוװעג גידנעטש רימ זיא סע .אנקמ םהיא ךיא ןיב טרּפ םעד ןיא .סע טָאה ןוא סע ליו רֶע .קילג ןייז ןופ
 ןעטנַאק עבלעזיד ןופ ,טסייה סָאד ןילהָאװ ןופ טמַאטש יז ײװ יװַא ןוא ,-ענעלּפ טעמהומ רעד אמתסמ טהעטשרעפ יז לייוו
 ,גיטנעק ,ןרעג יז טלָאװ ,טוג רהעז יז ןָאק ןוא עקלעגַא טָאװ
 ,ןינע ןעגיזָאדמעד ןיא לעזענ זָאר רהיא טקעטשעגניירפ

 -וא ןעגעװ טסעומשעג ךס א ללּכ ןיא רימ ןעּבָאה רעּבָא רַאפ -רעד ,ןעלַאז עֿכילגעזרעּפ ןעדימעגסיוא ךילריטַאנ ּבָאה ךיא
 רעביא טֿכַארט ךיא סָאװ ,טגָאזעג ּבָאה ךיא ,טּפַאשלעזעג רעז
 ,יקסניטַאינש רעֶּבנ ,טפַאשלעזעג רעגיזָאדרעד ןופ ץנַאגעלע רעד
 ףעזנוא רַאפ חבש ןעדעי ףױא םזיניװָאש זיּב גיריו יא טָאװ
 ץנַאג לָאמלײט יז טריקיטירק ןײלַא רע שטָאֿכ ,טטַאשלעזעג
 ןיא ןעלַאפעגנײרַא דלַאּב ,גגוניימ ןיימ גידנערעהרעד ,זיא ,ףןראש
 ,גנומיטש רעטוג ַא

 ןערעה וצ--,טגָאזעג טצעלוצ רע טָאו ---,םול ּבָאה ךיא--
 טסָאה וד ,רעוו-רעוו םורָאװ .וד יװ ,שנעמ ַאזַא ןופ ןעֿפַאז ענױזַא
 ,טפַאשלעזעג ַא ןעדיישרעטננא וצ טייהגעגעלעג עטסעּב יד טָאהעג
 ,טסימיסעפ ַא ךָאד וטזיּב סנעטייווצ ןוא

 ---.טרעפטנעעג ךיא ּבָאװ--,רעּביל ןיימ ,טשינ סייוו ךיא--
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 ,שיטסימיסעפ טשינ ,ךייר ךיא סָאװ ,סָאד ךיוא זיא יצ
 ! סָאװרַאפ ,טשינ העטשרעּפ ךיא--
 ,טריניפַאר ױזַא זיא סָאװ ,רוטלוק רעדעי ףיוא ,וטסהעז--

 -עגפױא ,ךילטנעװעג טרעװ סָאװ ,סָאד ןעביירשפיוא וטטנָאק
 .ֿפערּבוצ , :ןַאלעצרַאּפ רעדָא ,זָאלג טימ סנעטסַאק ףיוא ןעּבירש
 ןוא רימ ןעטַא ןופ סױרַא-וטסמַאטש גיטסייג סָאװ ,ריז י! ףלל
 -געמ טימ ןעּבעל וצ םהענעגנָא ןוא טוג זיא ,ערעדנַא ןהעצ ְךָאנ
 ןעו רעּבָא ; ןעוורעג עטייברַאעגסױא עכלעזַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעש
 ןיב ,טנעמַאדנופ ןעגיזָאדמעד ףיוא ןעיוּב סיּפע ןעלעוו טסעװ וד
 -םירֲא ריד ןעלעװ טסגעקלַאּב יד זַא ,סיוארָאפ הרתמ ריד יא
 עטנַאגעלע עגיזָאדיד זַא ,הטסניימ רשמא .ּפָאק ן'פיוא ןעלַאפ
 ןץ'ראפ ףמַאק סעד ןעליּפשרעפ טשיג ןעלעוו ןעטנַאטעליד-סנעבעל
 עטסעפ ,ןעוװרעג עקרַאטש ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענעי טימ םויק
 !טיוה עקיד א ןוא ןעלוקסומ

 -גורפשעגפיוא ןיא ,ךילגעוועּב רהעז זיא סָאװ ,יקסניטַאינש
 ןעלַאפעגפױרַא םעדֿכָאנ ןוא ּבָא-ןוא-ףיוא ןענַאּפש ןעמונעג ,ןעג
 :טעּפמיא ןעקרַאטש ַא טימ רימ ףיוא

 יז טסנעקרענַא ןײלַא וד ןוא ,הלעמ ןייא וטסָאה טָא--
 וד ,רהעמ טשינרָאג ןױש ןעצױעּב רימ זַא ,טשינ ןיימ רעּבָא
 יװ ,"װַא סטדער ןיא ,םי טײו רענעי ןופ ןערהָאפ וצ טסמוק
 ,ןעבעל א טֿכַארּברעפ ָאד סטלָאװ וד

 ךיא רעּבָא ,ךָאנ טגָאמרעפ רהיא סָאװ ,טשינ טייוו ףיא---
 .לעוצג יד טשיג ןעדײל טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא זַא ,סייוו
 ןופ .ָאד יװ ,טֿכױװעגֿפײלג-רוטלוק אזא ןופ ןעזיירק ףֿפילטפַאש
 רשפא ךיוא ןיוש ןוא גנוהילּבפיוא-רוטלוק עגיטלַאװעג ַא--טייז ןייא
 רעגידנעטשלופ---טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,גגוהילצּבָא-רוטלוק ַא
 ,שיגרעטסגיפ ןוא םיזירָאּברַאב

 ןיא דנַעװֶא רעד ןוא טרַאּפשעג סייה ךיז ןעּבָאה רימ
 טָאה רע .ןעגנַאגעגקעװַא ןיּב ךיא ןעוו ,ןעלַאפעגוצ דלַאּב ןיוש
 רע טעװ ,עמוק רעטפע לעװ ךיא ןעװ זא ,;טגָאעג רימ
 רעּבָא ןענעז סָאװ ,רעוייה עכילגהעוועג ץנַאג טימ ןענָאקעּב ףימ
 ןוא ,םויטנַאטעלד ףױא קנַארק טשינ ,טריניפַאררעביא טשיג
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 ךימ ליװ רע ,טרָאװ ןייא טימ .תוצראה-םע ןופ טייוו ץנַאג

 סָאװ ,ןעטייוו ןוא סיּפע ןעוט סָאװ ,ןעשנעמ עגיטֿכיל טימ ןענָאקעּב

 .רעדנַאגײא ןעגָאלשעגרעּביא רימ ןעּבָאה רעטפע .ןעליוװ ייז

 סימ עװַאק יד ןעקנורטרעפ ןעּבָאה רימ לייװ ,רַאפרעד ךילגעמ

 רימ טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא ןיּב ךיא זַא .קַאינָאק ךעלזעלג רָאּפ א

 :ּפערט יד ףיוא גידגעהעטש ,ןעירשעגֿכָאג יקסגיטַאינש

 רעּבָא ,ןערעוװ טשינרָאג ןיוש טעװ ,וד יװ ,עֿכלעזַא ןופ--

 רעדָא ,טומ וד ;ןעשנעמ ןערעװ ךָאנ ןענָאק רעדניק ענייד ןופ

 ןעריטָארקנַאב רעהירפ עלַא רעּבָא טזומ רהיא ,טגָאזעג רעסעב

 םוש ןייק רַאפ ךעלקינייא ערעייא וליפַא ןעלעװ שרעדנַא לייוו

 !ןעמהעג טשינ ךיז טיײּברַא
 ,טכערעג ךיא ןיּב ללּכ ןיא זַא ,ךיא טלַאה ןעגעווטסעדנופ

 טֿכַארט ךיא לייוו ,ענשימוא ךיא ביירשעב סעומש ןעגיזָאדמעד

 ,רהָאװ ךיוא זיא סע .טֿכיװעגֿפײלג ןופ לעגנַאמ ם'נופ גידנעטש

 ןעזיירק עֿבילטּפַאשלעזעג ערעזנוא רעדנַאנופ-טלײט םוחת ַא זַא

 זומ יקסניטַאינש .ךילגעמנוא טייקגינייא עדעי זיא ועבירעד ןוא

 ןוא עטריזיליוויצרעּביא ןופ ןעהעטשעּב רימ זַא ,ןייז-הדומ ןיילַא

 ןופ ! טנעטסגינעוו ,ךיא העז ױזַא .ןעשנעמ עטריזיליוויצ-טשינ

 --רעטייװצ רעד ןופ ,ןַאלעצרַאּפ רערוועס רענייפ--טייז ןייא

 ,טשינרָאג--ןעטייז ייווצ עגיזָאדיד ןעטימניא ןוא םייל רע'טושּפ

 *עטַאמ-והבו-ֹהּת ַא; עטייוװצ סָאד--"ךילֿפערּבוצ רהעז, סנייא

 -נטײברַאטױא רערװעט יד ךיז ןעלעוו ,ךילריטַאנ .סוידיװָא ןופ

 ׂשעװ םייל םינופ ןוא ,ןעֿכערצוצ רעטעּפש רעדָא רעהירפ ןעג

 .ןעלעװ טעװ יז סָאװ ,ןעכַאמ סיּפע טפנוקוצ יד
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 -לענַא .ץנעט טימ דנעװַאנַא טַאהעג רימ ןעפָאה ןעטֿכעג
 עסייװ ערהיא .םלוע םעד טריסערעטניארעפ קרַאטש טָאה טק
 ןופ ןעלסקַא יד יװ ,לוס ם'נופ טקוקעגסױרַא ןעּבָאה ןעלטקַא
 -מש ץשרַאװ ןיא .םיוש.םי ןופ סױרַא ךיז ןעזייוו טָאװ ,טונעוו
 ,רתיא טימ ןעּפָאה-הנתח לעװ ךיא זַא ,רעירעד ןוש ןעמ ססע
 =צֹּב רעדעי יימ ןעטֿכעג טָאה עקלענַא יװ ,טקרעמעּב ּבָאה ךיא

 ײוצ ַא ,ןוא ,רימ ףיוא ןעקילב ןעפראועג ןעצנַאט ןתצשב גנוגשוו
 ןעּבָאה רעצנעט יד סָאװ ,סָאד טרעהעגסױא יז טָאה ,עטהייז
 ,ןעגרָאברעפ טשינ יװַא ןָאק יז ,דניק םיִרָא ,רהיא וצ טדערעג
 'זַא ,ןעצרַאװ ןפױא טָאה יז סָאװ ,ץלַא סױרַא "ֹזַא טזייװ יז
 יז ןיא רימ טימ ןוא .טקרעמעפ טשינ סע טלָאװ רעדנילצ ַא רָאנ
 -גהעגרעד ךיא ןעוו ,ךילקילג יװַא ,ליטש יװַא ,סַאזרָשהעג יױזַא
 !רהיא וצ ךימ רעט

 .ףאװש רעװ ןוא ןעּבָאה-וצ-ּפיל קרַאטש ןָא יז ביוה ךיא
 -רֹע םוצ טשינ !ןעמַאווצ טוג יזַא ךָאד ןיא סיקסגיטַאינש יד
 "ַאנ ויא יקסניטַאיש יצ--ענַארֿפ יד רימ ךיא לעטש לָאמ ןעטש

 ןעפַאגעױא-סנעבעל עלַא ןופ + רימ רַאֿפ רעגילק רעדָא ,רעשיר
 ַא ןיפ ךיא ,טליפרעד טשינ ענייא ןייק טציא ןיצ ךָאנ ךיא ּבָאה
 -קילג טשינ ןיּב ךיא ,ףיוא ךימ טסע םזיציטפעקס רעד ;טשינרָאג
 -טסואװעבטסּפלעז רהעמ טשינ טָאה רע .דימ ךימ להיפ ןוא ,ךיל
 ,הרפ עגעש עװַארב 8 טָאה ,רע טײפרַא ךָאד ,ךיא יװ ,ןייז
 -טלַאה טָאװ ,עיפָאזָאליפ-סנעפעל ַא םיפע רע טָאה םעדרעסיוא

: 

 לָעסילש רעד .רעשירַאג רעֿכיז ןיִּב ךיא ,קילג ןייז רעטנוא
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 .ןעּבױלג-סנעּכעל ןייז זיא עיּפָאזַאליפ סיקסניטַאינש וצ

 ןַאהרַאפ : טגָאזעג רימ רע טָאה הנותח ןייז רַאפ ךָאנ

 ,םויציטּפעקס ןיימ טימ טשינ יז רהירעב ךיא סָאװ .,ךַאז ןייא

 -עטיל סלַא ;ןעריקיטירק טשינ יז לעװ ןוא טשינ יז ריקיטירק

 רַאפ ןעסערעטניא ערהיא טימ טּפַאשלעזעג יד ךיא טלַאה ,טַאר

 ּבָאה ךיא ".הרפ עטבילעג יד : שנעמ-טַאוװירּפ סלַא ,עמגָאד ַא

 ,רעטסיירד לֿכש ןיימ זיא ךילטנעגייא : טֿכַארטעג טלַאמעד רימ

 -היִּפעג עכלעזַא וליפַא ןעריילַאגַא וצ ךיז רע טסילשעּב םיוק

 טייקטסיירד רעגיזָאדרעד טימ זַא ,רעּבָא ךיא העז טנייה ,ןעל

 -גָאד ןיימ ,ןעש יװַא יז ןיא בגַא .טֿכַאמעג טשינרָאג ךיא ּבָאה

 -עג סָאד .ךַאװש רעכיז רעװ ךיא !ןעמערּבכ עגנַאל יד טימ עמ

 -רעפ טשינ ךיז טזָאל ,רהיא ֹוצ ױזַא ךימ טּבײרט סָאװ ,להיפ

 !ןייג !להַאװסױא ןעֿכילריטַאנ ם'נופ טֿכער ן'טימ זיולּב ןעשטייט

 טָאה יז .סָאװ וליּפַא סייוו ךיא ןוא--רהעמ סיּפע ָאד ןיא סע

 סָאװ ,להיפעג ןייר ןוא שירפ ןימ ַאזַא טימ ןעמוקעּב ביל ךימ

 סָאד יװ ,ךַא .טּבילעג טשינ יורפ ןייא ןייק ךָאנ ךימ טָאה ױזַא

 -עּב ּבָאה ךיא ואוו ",ן'העש-סגנוּביא , עניימ וצ ךילנהע טשינ זיא

 !ןעגָאלשעג ןײלַא ּבָאה ןוא ּפעלק ןעמוק

 ,קרַאטש ןיילַא טביל ןוא קרַאטש טלעפעג סָאװ ,יופ א

 ןעטלַאהטױא רָאנ טעװ יז ּבױא ,ןוחצנ ַא ןיא ןייז רעֿכיז ןָאק

 ,םיוא ךיז טקירד יקצַאװָאלס יװ ?,לעגיופ רעטעשזדנָאלברעפ א,

 ַא וצ יװ ,עט'רבח ןייז וצ יװ ,רהיא וצ קייוצ ןעמוק רעֿכיז טעוו

 ןיז םהיא טעװ סע רעגרע סָאװ ןוא ,לעקניװ ןעּביל ןעליטש

 ךַאז ןייק .רהיא וצ ןעמוק רע טעװ רעלענש ץלַא ,דמערפרעדניא

 רע וַא ,טלהיפ רע ןעװ יװ ,ןַאמ ַא יװַא טשינ טגיזעּב ןוא טהיצ

 : פחד יט ,טּבילעג טרעוו

 -נָא ,סָאװ סייװ טָאג ,ךיא ּבָאה רעטעלּב עטשרע יד ףיוא
 ,ןעּבױלג טעװ ץימע ּבױא רעּבָא ,סנילױּפ יד רעניא ןעּבירשעג

 -עּב ןימ ןָאק ןעמ זַא ,קערש ּבילוצ רעדָא ,טַאלּב ןייא ּבילוצ זַא

 ןָאט טשינ ךיא לעװ ,טגעװקעזנָאק טשיג ןיּב ךיא זַא ,ןעגידלוש

 --לַאּפ םעד ןיא עטסעב סָאד רַאפ טלַאה ךיא סָאװ ,סָאד

 .ןייז-העוט קרַאטש ךיז רע טעװ ,ןעּביױלג ױזַא טעװ ץימע בוא



 ןכביולג א ןָא
= 

 טָאד יװַא יװ ,ןירעד סעֿבילהעװעגרעסיױא סיֿפע ןַאהרַאֿפ |

 ויא לַאּב ץיֿכָאג ,קַאמשעג ןעשיטסיטרַא ןיימ טגידירפעּב לעדיימ

 -רעדנַאנופ ךיז זיא םלוע רעד .טנעמָאמ רעטסיז רעד ןעמוקעג

 -לַאז ןוא ןָאלַאס ןיא ייט טלעטשעּב ןעּבָאה רימ ןוא ןערהָאפעג

 טלָאװעג ּבָאה ךיא ,לעשיטייט  םייב טצעזעגקעווא ךיז טרעפעּב

 םוצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיּב ,ןעסיורד ךיז טוט סע סָאװ ,ןהעז

 "עג ןױש זיא סע .גנַאהרָאפ םעד ןעגיױצעגקעװַא ןוא רעטסנטפ

 ןעגָאלשעג טָאה טֿפיל-גָאט סָאד ,הירפרעדניא רעגייז א טֿפָא ןעוו

 יָאדסָאד טָאה ןעּפמָאל יד ןופ ןייש םייּב רעּבָא ,ןעפיוש יד ןיא

 .טניוטשעג ּבָאה ךיא זא ,גנוריטַאש עיולּב אזא טאהעג טֿכיל טגיז

 ּבָאה ךיא ןעװ ,טרעדנואוועג ךימ ךיא ּבָאה רהעמכָאנ רעגָא

 -עג ּבָאה ךיא .ץיקלענַא ןהעזעג טֿפיל ןעיולּב ןעגיזָאדמעד ןיא

 טָארג ןעיולפ םעד ןיא ןעוועג טלָאװ יז יװ ,להיפעג ַאזַא טאה

 ערהיא ףיוא ןעגעלעג זיא גנוטֿכײלעּב א רַאפ סָאװ ,ירּפַאק ףייא

 ןיוש זיא רוטַאנ ןיימ ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ןוא ! ןעלטקַא עטקַאג

 ךיא ןיב טנעמָאט םעד ןיא זַא ,ײז זיא ךילדניפמע ױזַא ,ָאזַא

 ,ץרַאה ןיימ טגיזעּב ױזַא טָאה עקלענַא ןוא ןערָאװעג ךַאװש ץנַאג

 ץנַאג ןוא גנַאל .טסנידרעפ רהיא ןעוװעג טלָאװ סע יװ טקנוּפ

 יז ןוא דנַאה רהיא טקירדעג ךיא בָאה .טציא זיּב יװ ,שרעדנַא

 : גידגעגָאו ,ןעמונעגקירוצ טשינ לעטדנעה סָאד טָאה

 :ןעגרָאמ טוג ,טֿכַאג עטוג א טשינ ןוא .ןעגרָאנ-טוג---

 ןופ קיזומ יד רעדָא ,דגילב ןיב ךיא רעדָא ,ןעּבעלֿפ ,ןוא

 ןופ ןעגױא יד סָאװ ,ענעגייא סָאד טדערעג טָאה םיטש רהיא

 :לעדיימ רעד

 !םיל ךיא ,ביל ךיא--

 ,ךיוא ,ךילנײשרהַאװ .,ךיא---

 ּבָאה ךיא .תחג טּבײלק ןוא זנוא ףױא טקוק עמהומ יד

 .ןעניוא ערהיא ףיוא ןערהערט ןעטֿכײל סע יו ,ןהעזעג

 .וָאשָאלּפ ןייק ןערהָאּפ רימ
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 ,ראורגעפ ןעט-3 םעד ,וװָאשָאלּפ

 ןעבָאה רימ .ףרָאד ןיא גָאט ןעטייוװצ םעד ןיוש ןענעז רימ

 ןעש ןעוועג ויא רעטעװ סָאד .געװ ןעטנעכיײצעגסױאי'נַא טַאהעג

 -געטילש יד רעטנוא טעפירקסעג טָאה יינש רעד .גיטסָארפ ןוא

 "רעטנוא-ןוז םייּב ,רעדלעפ יד ךיא טעשטשילּבעג ןוא סעניש

 ףייש ןעטעלָאיפ ַא ןעמוקעּב רעדלעפכַאלפ עסיורג יד ןעּבָאה גנַאג

 סיורג טימ טערָאּפעג ךיז ןעּבָאה װָאשָאלּפ ןופ סעפיל יד ןיא
 ניו ןעקרַאטש ַא ,רעטניוו ַא .סעטַאשט-ןעהָארק עצנַאג רעדליּפעג !

 גיטֿפעמ ןיא רע ,ןעש רהעז ןיא רע רעּבָא ,רימ ןעּבָאה רעט
 -נַא יװ יױזַא ,גיטֿכירפױא רעּבָא טפיוהרעּביא ,שיטעטסעיֵַאמ ןוא

 יזַא ןוא ןעגױא יד ןיא תמא םעד רע טגָאז ךניירפ רעֿכילרהע
 ףַאפרעד ,גידנעגערפ.טשיג ,ןרעיױא יד יב ןָא רע טמהענ יקַאט
 ,טײקשירפ ןייז ןעשנעמ יד רעביא רע טיג רעּבָא

 ןערהָאפ הימ סָאװ ,ןעדירפוצ ןעװעג עלַא ןענעז רימ

 קרַאטש ןעמַאד ערעטלע יד ךיז ןעּבָאה ,םעדרעסיוא ,ףרָאד ן'פיוא

 ןערעװ ןעגנונפָאה עטסרעיײט ערעיײז סָאװ ,טימרעד טהערפעג
 פָאה ךיא סָאװ ,ןעדירפוצ ןעװעג ךיוא ןיּב ךיא ןוא .םיוקמ
 ףױא רשפא ןיא ,רעדיװ יז .רימ ןעבענ ןעקלענַא טריּפשעג
 ןעגױּבעגנָא ךיז יז טָאה לָאמ רָאֹּפַא .טימרעד ןעדירפוצ ןעוועג
 טָאה יז .ןעגעװ דיירפ ןופ םתס--דנעה סעמהומ רעד טשוקעג ןוא
 ,טוה םענרעטופ ַא ןוא אָאֹּבַא סיּפע ןיא ןהעזעגסיוא ןעש רהעז

 ףלעקנוט עריא ןהעועגסױרַא םיוק טָאה ןעמ ןעכלעו רעטנוא ןופ
 טיור זיא סָאװ ,ל'מינּפ סָאד ןוא ,עשרעדניק ךָאנ טעמּכ ,ןעגיוא
 ,סױרַא רהיא ןופ טֿכײל דנעגוי יד ,טסָארפ ןופ ןעװעג טּפינקעגסיױא
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 סרעדנװעב ּבָאה ךיא ,גיהור ןוא טוג ןיא ָאשָאלּפ ןיא

 יד ּבָאטיה עמהומ יד .ןענימאק עגיטײיצרעפ עסיורג יד ףיל

 ,טשינ יז טגרַאק ץלָאה רעּבָא ,ּפָאק ןיא גױא סָאד יװ ,רעדלעוו

 יד ;טכַאנ ויב הירפ ןופ סנעװױא יד ןיא טנערּב רַאפרעד ןוא

 ,תובשחמ עכילהערפ סױרַא-ןעפור ןוא ןעקַאנק ןוא ןעסיש ןעמַאלּפ

 יַאק םייב ןעסעזעג ןעטכעג רימ ןענעז גָאטימכָאנ ןעצנַאג טעד

 ,רעלעמקנעד ענייז ןוא םױר ןופ טלהעצרעד ךט ַא ּבָאה ןיא ,ןימ

 ןיִב ךיא וַא ,םַאזקרעמפױא ױזַא טרעהעגסױא ךימ טָאה ןעמ ןוא

 "רעד ךיא ןעװ ,עמהומ יד ,ןעמוקעגרָאּפ ךילרעֿכעל ןײלַא רימ

 יטקוק ןוא ,ץעקלענַא ןופ ןעגױא יד ּבָארַא טשינ טוָאל ,להעצ

 "ֹמנֲע גונעג סױהַא-טוײװ ףנעי יצ ,גנערטש ץנַאג וליּפַא ,ךָאנ

 ז טָאה ןעטכענ ,ליפוצ ןיוש ןַאהרַאפ ויא גנוקיצטנע ,גגוקיצ

 :טגָאזעג רימ

 ןעבעל עצנַאג סָאד טבעלעג טרָאד טלָאװ רערעדנַאנַא --

 ,ןעטײקגעש עגיָאדיד ןופ טפלעה יד טקרעמעּב טשינ טלָאװ ןוא

 .טקרעמעב טסָאה וד סָאװ

 "גיהור רעשיטַאמגָאד א טימ ןעבעגעגוצ טָאה עמהומ יד

 : טייק
 .טגָאועג עּבלעזסָאד גידנעטש ּבָאה ךיא --

 ,רעקיטפעקס רעטיײװצ ַא ָאטשינ זיא ָאד סָאװ ,טוג ךָאנ

 | / :ךילנײּפ ןעועג רימ טלָאװ סָאד ליװ ,ךיא יװ

 -עג ליפױזַא טָאה יז ,סָאװטע זנוא טרעטש רעטוט סעקלענַא

 ןערָאלרעפ גיביא ףױא ןױש טָאה ױז זַא ,ןעּבעל ןיא ןעטיל

 ןוא טשגוקוצ עדעי רַאּפ ארומ טָאה ױ ,טייקכילהערפ רהיא

 בא ןיא ךױא ןַאהרַאֿפ זיא הנּכס ַא זַא ליפא ךיז טכאד רהיא

 ןוא ,ךילקילגמוא רהעז ןַאמ רהיא טימ ןעװעג ויא יז ,גלָאפרע

 ולוג רהיא ןעגעװ ןעגרָאז רעדנעווט טַאהעג יז טָאה םעדכָאנ

 ידנַאטשוצ ןעטכעלש ַא ןיא ךיז טניפעג רעּבָא ,סיורג וליפֲא ןיא סָאװ

 | ןערגימ ןופ גידנעטש יז טדייל וצרעד

 -עטַאקןעררפ רענעי וצ ,ךילנײשרהַאװ ,טרעהעג ַאלענַא

 ויא סָאװ ןוא להָאצ ןיא שּביה ץנַאג ונוא ייּב ןיא סָאװ ,עירָאג

 ,ןעטײהנעגע?עגנָא עלעירעטַאמ ןופ רעצמ טשינ קרַאטש ךיז
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 זַא ,טרָאפ טזייװעּב סָאד לײװ ,ףיל יז ךיא בָאה רַאפרעד
 טלעפעג ,סנעגירביא .ןעסערעטניא ערעֿכעה וצ גנוגיינ ַא טָאה יז
 ךיז טלעקיװטנע טייקכילטרעצ יד ,רהיא ןיא ץלַא טציא רימ
 יװ ,ןעלהיפעג עכילטּפַאשנעדײל ןופ ןעדָאּב ןפױא שאר יוזא
 ּבָאה הירפרעדניא טגייה .ןעגער ןעמערַאװ 8 ךֶצנ ןָארג סָאד
 טָאה סָאװ ,לעדיײמ-ּבוטש סָאד רָאדירָאק ןיא ןעפָארטעג ךיא
 .גװעּב--ץלַא סָאד ןוא ,ךעלכיש ןוא דיילק סעקלענַא ןעגָארטעג
 .טרעצ ליפוזַא רימ ןיא טקעװרעד ןעּבָאה-.ךעלכיש יד סרעד
 יז ןוא רהיא וצ ןרעהעג יז סָאװ ,סָאד יװ טקנופ ,טײקֿביל
 ,תולעמ ערהיא עלַא ןופ ןיורק יד ןעוועג טלָאװ ,ייז טגָארט
 ךַאװש רהעז ,טײלסנַאמ ,רימ ןענעז ןיימעגלַא ןיא רעּבָא |
 ךָאנ שרָאפ ןוא ץרַאה ןעגיא ןיימ ףיוא דנַאה יד טלָאה ךיא
 א רהעז ןיא סלוּפ רעד ,ןעציה.להיפעג עגיזָאדיד וופ גגַאג םעד
 ,רעלענש

 ,ראורּבעפ ןעמ"ס רעדָא ןעט"8 םעד ,ווָאשָאלּפ

 טימ גירק ןעטלַא םעד וצ ןעמוקעג רעדיװ ןיא עמהומ יד
 ,טיהנהעװעג עלענעגירָא ןימ ַאזַא זיא סָאד ,יקסװָאטסַאװכ ןַאפ
 .ָאדיד ןופ עגייא ןעּבײרשעּב וצ טרעװ תמאּב ויא סע זָא
 ןעגירקמורַא לעסיב ַא ךיז וומ עמהומ יד .ןעיירעגירק ענד
 היא סָאװ ,רעּבָא יקסװָאטסַאװכ .טיטעּפַא רהעמ ןעמוקעּב וצ :

 .ֿפַאילש ַא ויא ,רָאטַארטסינימדַא רעטנעכייצעגסיױא'נַא ,בגַא-ךרד
 םהיא לָאז ןעט ,טשינ טזָאל רֶע .טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ ןיא ץישט



 01 .ןעּב לג א ןהָא

 .ירק רעד ךיז טפרַאשרעפ ראפרעד ןוא ּפָאק ן'פיוא ןעכירק

 .ליַה טימ ךו ןעמ טפרַאװעּב ,לַאז-סע ןיא גידנעהעגניירא ןיוש
 ,עמהומ יד גידנעטש טפרַאװ לייפ ןעטשרע םעד .,ןעקילה עז

 ; ױזַא ,ליּפשייּב םוצ ,גידנעגיױהנָא
 -עג ּבָאה ךיא ןעוו ,טייצ יד טשינ ןיוש קנעדעג  ךיא--

 זיא סָאװ ןעגָאז רימ לָאז רע ,יקסװָאטסַאװֿפ ןַאּפ םעד ןעטעג
 -וצ ףיוא טדער יקסוװָאטסַאװֿפ ןַאּפ רָאנ ,תואובת-רעטניוו יד טימ|
 .םעד ןעגעװ טשינ רעּבָא ,ץלַא ןעגעוו סיעפתל !

 טציא ןוא ,ןעסקַאװעג טוג ייז ןענעז ןעשעי ןיא ,,ןיפערג--
 ! ןעסיו ףךיא ןָאק סָאװ ,ךיה יד ןעלייא ליוצ ייגש רעד טגיל
 .טָאג ןייק טשינ ןיּב ךיא

 -ָאנ םעד םניחּב ןענהָאמרעד טשינ יקטװָאטסַאװֿכ ןַאּפ לָאז--
 .טָאג ןענ

 =ירעד ןוא ,יינש ץרעטנוא ןעקוק טשינ ךָאד העג ךיא--
 ,טשינ םהיא ךיא גידיילעב רעב

 ל םהיא ךיא גידיילעּ ,יױזַא גיוא--
 ! רשכיז---

 | ךילגערטרעדנוא זיא יקסוװָאטסַאװֿפ ןַאּפ--
 טנָארטרעפ רע לייוו ,ךילגערטרעד  ,ךילגערטרעד = ,יא--

 | !ךט ַא
 יד טהעג ןפוא רעדנַאנַא ףױא רעדָא ןעגיזָאדמעד ףיוא

 ךיז ןעלָאז יז ןעװ ,גָאנימ רענעטלעז ַא .ךיוה-רעד ןיא ףיורש ,
 ןוא ןעדייר וצ ףיא גתלצולפ טרעה עמהומ יד .ןעגירק טשינ
 רהיא ןעזָאלסױא טלָאװ יז יו טקנּפ ,לעגש גיטלַאװעג טסע)
 .טיטעפַא ןעטוג ַא ךילקריװ טָאה יז ,ןעסע םוצ סעכ ןעצנַאג
 ּךליפַא טרעװ ןוא גנומיטש רהיא ךיז טרעסעב ןעסע םעד טימ ןוא
 -לענַא גָאטימ ןיֿכָאנ גנַאלרעד ךיא ןעוו ,טציא .טנעֿכיצעגסױא !
 "עג ןעמהומ רעד יקסוװָאטסַאװֿפ ןַאּפ ןוא דנַאה יד רעטומ טעק
 -עד .םּכסה ןוא סילש סיורג ןיא עװַאק ןעצרַאװש םוצ ייז ןעה
 טשוק רע ןוא ןהז ענייז ןעגעװ עמהומ יד םהיא טגערפ טלָאמ
 -גַאנײא ועצעש ןוא רעדנַאנײא ביל ןעּבָאה יײז .דנַאה יד רהיא
 ײז ןַעװ ,ןהעזעג ךיא בָאה ןהז סײקסװָאטסַאװֿכ ןַאּפ .רעד



 שטיוװצקנעס ךירגעה 62

 -ַארּב ןייז ןעפרַאדעּב ייז .טעטיזרעװינוא ןיא ןעועג ךָאנ ןענעז
 .לַאקידַאר "ףהעז רעּבָא ,ןעגנוי עו

 יד רַאפ ןעקָארשרעד לעסיּב ַא הליחתכל ךיז טָאה עקלענַא
 סָאד סָאװ ,טרעלקרעד רעּבָא רהיא ּבָאה ךיא ,ןעיירעגירק-גָאטימ
 ףימ ףיוא "ז טקוק ,ןָא-עּבױה ייז זַא ,טציא ןוא סנױזַא זיא
 -ליומ יד טימ טלעכײמש ,ןעמערּב עגנַאל ערהיא רעטנוא ןופ

 ךיא זַא ,גידוע'נח "ױזַא יז זיא השעמ-תעג רעּבָא--ןעלקניוו
 טשינ "ורפ ןייא ןייק ייּב ךָאנ בָאװ ךיא .ןעסעגעגפיוא יז טלָאװ
 ףעלרעדָא עטרַאצ עניױזַא ןוא ןעפיילש עגיטכיזכרוד ענױזַא ןהעזעג
 | ןעפיילש עגיזָאדיד ףיוא

 ,ראורבעפ ןעט-12 םעד

 -עמ עטכע ןַאהרַאפ ןעגעז רימ ןיא ןוא "וטַאנ רעד ןיא

 סָאד ,טוָאלעגכָאנ טָאה טסָארפ רעד ,סוידיװֶא ןופ ןעזָאפרָאמַאט

 ,ךשוח.םירצמ א טשרעה סע ןוא טגידנעעג ךיז טָאה רעטעװ ענעש

 -עּב טשינ רעסעּב ךיא ןָאק ןעסיורד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,סָאד

 ,סטליפוצ סיּפע זיא רעטעװ טָאד זַא ,גָאז ךיא תעשּב ,ןענעכייצ

 ךיז טעװ םיור ןיא .טַאמילק רעכילקערש ַא ָאד ןיא ךילטנעגייא

 ןהעצ ַא ןרעטעװ עטסֿפילקערש עמַאס יד ןופ טייצ רעד ןיא

 טימ ןוש ןעמ טָאה רעּבָא ָאד ;ןוז יד ןעזיװעג גָאט ןיא לָאמ

 עגיזָאדיד .ןעּפמָאל יד ןעדניצנָא טוומעג רעהירפ געט  ייוװצ

 יז ןעּביג ,תובשחמ יד ןיא ןיײרַא-ןעגנירד ןעטײקטֿכײפ עכילקערש

 טקריװ רימ ףױא .וצ ייז ןעקירד ןוא גנוויטַאש עצרַאװש ַא וצ



 3 ןעגיולג ַא ןיא

 ןיקסװָאטסַאװֿכ טימ טנייה ךיז טָאה עמהומ יד ,ןילקערש טָאד

 ,לָאנעלַא יװ רהעמ טגירקעגמורַא

 טוָאל עמהומ יד סָאװ ,טימרעד זַא ,טגָאז יקסװָאטסַאװֿכ
 תמחמ ,עילַאק ײז ײז טֿכַאמ ,רעדלעװ יד וצ ןערהירוצ טשינ ךיז

 ןיא עגני יד ןערעטש ןוא טלױטוצ ןערעװ רעמיב עטלַא יד
 ךױא "װַא טקַאה ןעמ זַא ,ףיא.טזײװ עמהומ יד רעּבָא ,ןעסקַאװ
 -לע ןךיוא ףיז רעדלעװ יד ןעלָאז ,טלַא רעװ ךיא, .דלאװ גונעג

 סָאװ ,ץישטֿפַאילש םענגעי ןיא רימ טנהָאמרעד סאד ?"ןערעט
 ,דרע רערַאבטכורפ ַא רהעז טימ עינעמיא עסיורג ַא טַאהעג טָאה
 סע לימיה ףיוא, ,חטש ליפיזַא ןעטײברַאעב טנעלפ רע רעּבָא

 ".דנוה א ןופ ןעליב סָאד ךױ טרעה

 רעטומ סעקלענַא ,גיטֿכיװ טשיג ,סנעגירּביא היא סָאד
 ןיא רימ "ז טָאה טגײה .שפנ-תמגע ךס ַא טפַאשרעפ רימ טָאה
 -טעטסע טשינ טימ רֶעּבָא ,רעֿכילרעטומ טימ טלהעצרעד טקעּפש

 ,רעטנַאקעפ ַא רעניימ ,יקצימָארק יֹזַא יװ ,יירעמהירעב רעשט

 ס9 בָאה ךיא תעשפ .רעטכָאס רהיא וצ ט'נכדש'עג ךיז סָאה

 ףימ טלָאװ ןעמ יװ ,גנוריפש ַאזַא סַאהעג ךיא ּבָאה ,טרעהרעג

 טקנוּפ ןוא ביל ם'נופ םָארטש א לעּפָאג ַא טימ ןעמונעגסיורַא

 ךימ טָאה ,ןייש ןעױלּב םענעי טימ טלעגנירעגמורַא ,עקלענַא יו
 ןירעד ןעװעג גידלוש טשינ זיא ױ םגה ,טרהירעג קרַאטש
 ט יקצימָארק בילוצ רהיא וצ ןערָאװעג טלַאק טציא ךיא ןיּב יױזַא

 ,ןיקצימָארק עװעג גידלוש טשינ ךיוא ָאד זיא יז םגה ,עביל
 ךיא ןוא ,טייצ רהָאי עכילטע ןיוש ךיא ןָאק ,עפלַאמ עגיזָאדיד

 ןופ רע טמַאטש ןעמַאטש .טַאהעג ביל טשינ לָאמגײק םהיא בָאה
 .יורג ןעציזעּב סיקצימָארק יד ואװ ,ןעיזעלש רעשיכיירטסע רעד
 וא ,טלהעצרעד רימ רע טָאה םױױר ןיא .רעטיג עטקנעשעג עס
 ןעפַארג ןעװעג טרעדנוהרתָאי 20 ןיא ןענעז ןרעטלע-רוא ענייז

 ףַארג, ןעּבירשעגרעטנוא ךיז רע טָאה רעוײחטסַאג יד ןיא ןוא
 ' | : * ,יקצימָארק -ןָאװ

 עג ןעּבָאה סָאװ ,ךעלנױא עצרַאװש עניילק יד טשינ ןעװ
 ,רָאװ עגייו טשינ ןעװ ןוא רענרעק-עװַאק ייװצ יװ ,טצנַאלג
 טלָאװ ,ןעגױא יד יװ ,ברַהּפ ַאזַא טַאהעג ךױא ןעּבָאה סָאװ
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 ןופ ןעטינשעגסיוא זיא סָאװ ,שנעמ ַא- יװ ,ןהעזעגכיוא יקצימַאיש
 טָאװ רע .םינּפ ןייז טַאהעג טָאה רילֲאק ַאזַא לייוו ,טיוה-זעק
 ,קורדניא רעד ןוא .לעקע ןעשיזיפ רימ ןיא טקעוװרעד שממ
 ןערָאװעג עילַאק ןיא ,רימ ףיא טֿכַאמעג טָאה עקלענַא סָאװ
 ,רהיא וצ ט'נלדש'עג ךיז טָאה רע זַא ,גנולהעצרעד רעד ןופ
 -טרָאװטנַארעּפ ןייז טשינ ןָאק יז זַא ,טוג רהעז העטשרעפ ךיא
 סע טָאה רעּבָא ךָאד ,רענעלּפ ענייז ןוא ןיקצימָארק רַאפ ךיל
 ןעגיוא עניימ ןיא טֿכַאמעג גידנעבָאװ יז

 רעטומ י- רימ סע טָאה סָאװ יצ ,טשינ העטשרעפ ךיא
 ןעּבָאה רעטרעװ ערהיא בוא םורָאװ ,תוֿכיראּב ױזַא טלהעצרעד
 טשינ ליצ רהיא יז טָאה ,ןָאט ךָאטש ןעפיט ַא טפרַאדעּב רימ
 -יו ,יררפ עגיהעפ א יאדוֲא זיא רעטומ סעקלענַא .טֿכיײרגרעד
 דמעמ ןערעווש ַאזַא ןופ ןעדערדסױרַא ךיז טנָאקעג טָאה יז דלַאּב
 זיא יז רעּבָא ,רעטֿכָאט יד ןעהיצרעד ױזַא ךָאנ ייּברעד ןוא
 ןוא ןעמוינַארַאקַאמ רהיא טימ גילײװגנַאל ןוא שיטקַאט טשינ
 | | ,ןערגימ

 ךיא זַא--.,טקרעמעב .9 יורפ טָאה--,הדומ ךימ ןיּב ךיא--
 -מָאק ענעגייא יד .ןַאלּפ ןימ ַאזַא ןעגעג טַאהעג טשינרָאג ּבָאה
 ףיא .טסַאל ערעװש ַא יװ ,רימ ףיוא ךיז ןעגעל ןעשינעהערד
 -םעשעג ןייק ןָאק ךיא .יורפ ַא יו ,רחעמ טשינ רעּבָא ךָאד ןיג
 טָאה .שיטקַארּפ סָאװטע ןיּב ךיא ּבױא ןוא ןערהיפ טשינ ןעט
 ךיא ּבָאה ןָאטעג ןוא דנוזעג ןוא תוחוּכ גונעג טסָאקעג רימ סע
 ןיימ ןופ טפנוקוצ יד ןרעֿכיזרעפ לָאז ךיא ,ףיורעד זולּב סע
 -עג עטױרג טָאה רע .שנעמ-סטפעשעג ַא זיא יקצימָארק ,דניק
 ןוא קישטדַארדָאּפַא רע זיא ,םעדרעסיוא .סעדָא ןיא ןעטפעש
 טהיא טרעטש סע רעּבָא .וקַאּב ןיא טפענ ן'טימ טרילוקעּפש
 -נוא רעגיה ןייק טשינ זיא רע סָאװ ,דנַאטשמוא רעד קרַאטש
 טימ ןעּבָאה-הנותה לָאז רע ןעװ זַא ,יקַאט ךיא רעלק ,ןַאטרעט
 ןוא עינעמיא רהיא גנונדרָא ןיא טֿכַארּבעג רע טלָאװ ,ןץעקלענַא
 -לעּבַא ןערעװ וצ ,ןַאטרעטנוא רעגיה ַא ןערָאװעג ךיוא טלָאװ
 | .עינעמיא רעגיזָאדרעד ןופ תיבה

 ,ןהָאטעג גערפ ַא גידלודעגנוא ךיא .ּבָאה--? עלענַא רעּבָא--



 15 ךעביױלג א ןהָש

 רטדנועג ןייק טשינ טהיא וצ טריפק עקלענַא--
 ךמפסשוג לז לא יי ןוא !דניק טוג אזַא ךאד יא יז רעּבָא

 ..רשגירעד ןוא החגשח ןהָא ךָאד יז טגיילב ,ןעגיוא יד
 ףיב טָאה סד תמחס ,טגערפעג טשינ רהעמ ּבָאה ךיא = |
 ּוא ,רָאלק ןעװעג ויא רימ רַאפ שטָאכ ןוא ,סגערעגפיוא רהעו

 ףעקלטנא בילוצ זרלה ןעבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה ךודש רעד
 שָאלעג ףיז טָאה יז סָאװ ,ןעסָארדרעפ קרַאטש רימ סָאה ךָאד
 יז סָאװ טּפיהרעּביא ןוא עטלַאמ רעפילסעה אזא ןופ ןעקוקנָא
 .ןעלקנעווק עגוא שטאֿכ טגָאקעג ךיז טָאה

 ףיא רעּבַא .ענַארפ-ןעװרעג א ןעװעג סָאד היא רימ רַאפ
 יטהרעג ענױזַא טשינ טָאה רע זַא ,ךַאז ןייא ייברעד סעגרעפ
 -וג וֵא טצה רע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשינ זַא ןוא ךיא יו
 -עג ךָאד רע טרעװ ,תמ ַא וצ ךילנהע ,ּפָאק ַא ןוא ּברַאפ-טביז
 ,ןױשרעּפסנַאמ םענעש א רַאֿפ ןעיורפ ייּב ןעטלַאה

 יעטפעשעג א ראפ 097 ,ןעסיװ וצ טנַאסערעטניא זיא סע
 "עג יצ ,ןעגערפ וצ ןעסעגרעפ ךימ בָאה ךיא .טֿכַאמ רע ןעל
 לײװ ,ךילגעמ ץנַאג ויא סָאד ?ָאשרַאװ ןיא טציא ףיז רע טניפ
 -עּבנֲא סָאװ .ָאשרַאװ ןייק ןערהָאפוצ רע טמוק רעטניװ ןעדעי
 וַא ,ךילגעמ :סָאװ טָא ןעגָאז ךיא ןָאק ,ןעטפעשעג ענייז טפערט
 יצ ,קפס ןיא ןיפ ךיא רעּבָא ,ןעטפעשעג עסיורג ןענעז סָאד
 ןיִב ךיא .דוסי ןעטסעפ ןוא ןעדילַאס ַא ףױא ךיז ןעציטש ייז
 טשינ קסע-ןעורעּב ןייא ןייק טלָאװ ןוא טגַאלוקעּפש ןייק טשיג
 סָאװ ,הלעמ ַא ךיא ּבָאה רַאפרעד רעּבָא ,ןערהיפֿפרוד טנָאקעג
 -רעסּבָא סָאװ ,שגעמ ַא ןיא ןיּב בגַא .ןירעד הדומ ךימ ןיּב ךיא

 ןוא .לּכה-ךס ַא רעטנוא טֿכײל רהעז טרהיפ ןוא ףס ַא טריװ
 טש'רמולּכ טציזעּפ יז זַא ,עטֿפילש רעזנוא ןיא טשינ ּביולג ךיא
 זַא ,ךיז טֿכַאד רימ .םינינע-עיצַאלקעּפש ןיא ּפָאק ןעלַאינעג ַא
 ענערױּבעגנָא ןיײק טשינ זיא טייקגיהעפ-סטפעשעג סיקצימָארק
 טקירד סָאװ ,זָארװעג ַא טושפ רָאג ,טייקגיהעפ-השוריב רעדָא
 -קַאפ עניױזַא ןהעזעג ןיוש ּבָאה ךיא ,גנוטֿפיר אזַא ןיא סיוא ףךיז
 .ֿבַאילש ַא טלעװ סטָאג ףיוא גנולצולּפ ךיז טזייוועּב לָאמַא ,ןעט
 ףע ןוא וליּפֲא םהיא טקילג ּבױהנָא ןופ .טנַאלקעּפש ַא ץיט
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 *עג טשינ ּכָאֹה ךיא רעּבָא .עגעמרעפ א ?ענש רהעז טכיײמ

 ײָארקנמּפ טשינ טױט ןרַאפ לָאז סָאװ ,םענײא ןייק ןהעז

 .ןעריש

 רעדָא תורוד ךס ַא ןופ השוריּב ןעמוק ןעטייקגיהעפ עניױזַא

 ןופ טושפ גידכעּבױהנָא ,קיטקַארּפ ךס א ןופ ךיז ןעמהעג יז

 ,סיּפע וצ ןעכיירגרעד רשפא ןעלעוו ןהיז סיקסוװָאטסַאװֿפ ,תיּב-ףלַא

 -רעפ ץנַאג ןייז ןערָאלרעּפ גילעפוצ טָאה רעטָאפ רעייז תמחמ

 סָאװ ,רעד עֹּבֶא .בױהנָא ןופ ןעּבױהנָא ןעומ ייז ןוא ןעגעמ

 -ָארּפ ןהָא ,טעיצידַארט-טלעדנַאה ןהָא ,ןטנעמרעפ סיורג א טציזעג

 ןיהֲא ךיז טזָאל ןוא ,שינטנעק ןוא גנוטיירעגרָאפ רעלענאיסטפ

 ןעכערפ רעטעּפש רעדָא רעמירפ טעװ רעד ,עיצרעמַאק ןיא

 ףיוא טדייל ,לָאמַאֿכָאנ גָאז ךיא ,עטֿפַאילש יד .ןעקא ןוא זלָאה

 ףױא ןעציטש טשינ ךיז ןָאק עיצַאלוקעּפש יד .זשרוװעג-דלעג ַא

 יִצפש יד ןיא ןַאהרַאפ ןענעז סעיזוליא ליפיוו ןוא ,עיזוליאינַא

 .ןײלַא טָאג ןייא סייװ סָאד--עטֿכאילש רעד ןופ סטיצַאלוק

 *,ןיקצימָארק-ןָאפ, ןַאּפ םעד קילג ךיא שגיוו ,טנעגיועיא

 פהפמנסאיעאנעמשפאיש---- וי

 ,רַאוװבעֿפ ןעט-14 םעינ

 ױערָאװעג טשיװענּבָא זיא קורדנייא רערעווש רעד !אי

 "נָא'נַא טֿכַאמעג ּבָאה ךיא !ץלַא וצ רַאבלהיפ זיא יז יו רעּבא

 ןייגב ןיא שטָאֿכ ןוא ,טמיטשעג טוג רהעז ןיִב ךיא זַא ,לעטש

 ַא סיּפע ןעקרעמעב טגָאקעג םיוק ןעמ טָאה רהיא וצ גנוהיצט

 ןוא ןעגַאטשרעפ סע ײז טָאה ךָאד ,גנורעדנערעפ ַא ןופ ןעטָאש
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 סע סָאװ ,ןילַא ןעבילפרעפ ןענעז רימ זַא ,טגייה טלהיפרעד
 טשינ דנוא ליװ ןעמ ליה ,טפָא ץנַאג ,סנעגירעביא ,טפינרט
 ףו טָאה ,ןעמָאּבלַא יד טרעטשלפעג ןעבָאה רימ וא ןערעטש

 -טע ךז סאה ײז זַא ,טרמפ טשינ טייװ יזַא טריּפשעג עקלעגק

 זַא ןטנאטשרעמ רלַאּב םָאה ךיא .טֿפױעג ןיא טרעיד סאו
 טקערש ןוא ךיו טלעקגעװק יז רעּבַא ,ןעגָאז סיפע רימ ליוװ יז

 ןיא קנאדעג רעדליװא ןעמוקעג רימ זיא םורַא טונימ א ןיא ,ךיז
 רעּבָא .עּביל ןיא רימ ךיז ןרעלקרעד וצ העדפ טָאה יז זַא ,פָאק
 ַא טימ ןָאטוצ ָאד ּבָאה ךיא זַ ,טמַאכטג דלַאּב ךימ בָאה ךיא
 צה יז טעװ ,ןיגינעקא--ליה ןעט םיוא רעדָא ,לעדיימ רעשיליופ

 ,עףיל ןיא ןרעלקרעד ךיז עטשרע יד רעדייא ,ןעבראטש רעס

 טעװ יז ןעוו ,ךסח רעסיורג ַא ןייז ךאג סע טעװ טייז רהיא ןֹומ
 טָאה ,סנעגירעגיא .גנורעלקרעד-עגיל א ףיוא ?ָאי ןעלמרוטסיר
 -צולפ טָאה יז תמחמ ,רעטנַאלּפ ןופ טרחיפעגסױרַא דלַאפ ךימ יז
 8 ןוא ןעשרעהעב טכורפעג ךיז ,םָאבלֲא םעד טכַאמרעפ גל
 ; ןָאטעג גערפ

 רעד ףױא סיּפע טסַאה וד !ןאפל ,ריד טימ זיא סָאװ--
 ?איא ,המשג

 -ָעְג טשיגרָאג ןיא רימ טימ זַא ,טרעֿכיזרעפ יז ךיא בָאה

 רע ,ןעגיהרעב יז טבורטעג ןוא טֿכַאלעג בָאה ךיא .ןהעש

 ; טגָאזעג ןוא ּפָאק ץטימ טלעקַאשעג טָאה ײז
 ףױא סיפע טסָאה וד זַא ,ךיא העז ,גע0 ייווצ ןיוש--

 וליפא ןָאק וד "וה ,ןעשגעמ ַאזַא ףיוא ,ךילריטַאנ .המשנ רעד
 -נעג ךימ ךיא ּבָאװ ,ןעקריו טֿכעלש רהעז טייקיניילק א רַאג
 -ףלעגא סיּפע ןעבעגעג טשיג ךיא ּבָאה יצ ,ןערילַארטנַאק ןעמ
 ..רעֹּבֲא ,סנױזַא סיּפע טגָאזעג רֶעדַא טייהנעג

 ףימ טָאה יז רעּבָא ךָאהטעג רעטיצ ַא רהיא טָאה לוק רעד
 ,ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ךלילג טקרקעג

 ו סטכעלש טיפע ןָאטעג טשינ ריד ךיא .גאה--
 טשיג רעיש ךיו טָאה רימ ןעװ ,טונימ,א ןעװעג ןיא סע

 סע ןיא .סיִּפָע טלהעפ רימ בוא, ;גנוצ רעד ןופ ןעסירעגבַארט
 ײה ,קערש א סיִּפע רעּבָא "עקלענא ערעיײט ןיימ ,וד יקָאט
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 ףעד טשינ .רָאה יד יב טּפַאֿכעגנא ךימ טצה גאז רמה
 .תצרֲא ךיז ןָאק סָאװ ,סערּפ םעד רַאפ רָאנ ,רהיא רַאמ קערש
 עג שוק א ,דנאה רעד רַאֿפ ןעמונעג ךָאד יז בקה ךיא  .ןעוָאל
 ; רפֿכלהערפ ךילגעמ טייוו יװ ,טגאזעג ןוא יז ןָאט

 רעפיא טשינ ךיז גראז ,ןעזעוו ביל לעדייא'נַא טויג  וד--
 וטיה ,םעדרעסיוא .ןהעשעג טשינרַאג זיא רימ טימ לייוו ,רימ

 ריד זַא ,ןעראטס ךיז ףרַאדעּב ךיא ןוא ,ווחשטלפ ןיא טסָאג א
 ,טוג ןייז ַאד לָאז

 ּוליֵפֲא ןוא ,דנַאה רהיא ןָאטעג שוקא לָאמוכאנ אה ךיא
 וי ןיא ןעשנעמ ןופ רוטַאנ יד .ערייפ רַאנ ,ענייא טשיג
 ןעגרעברעפ ךיז ןָאק ןעמ זַא ,ןייזטסואוועב סָאד זַא ,גיטשינ
 -סָאד .טייקטסיירד ןוא טומ וצ-טיג ,לעריט ןעגיזָאדמעד רעטניה

 רימ לייו ,רָאפרעד גיטשינ ןָא ךיא ףור ןייזטסואוועב עגיזט

 רָאפ רָאנ ןעדייס ,טײלכילטרָאװטנארעפ םוש ןייק טשינ טהָארד
 -יא .ןערַאנּבָא טשינ ךָאד ןעמ ןָאק ןײלַא ךיז רעפא ,ןילַא ךיז
 טשינ ךיא ךיא לעװ ןיילא ךיז רַאפ זַא יא ריפש ,סנעגירעּב
 גידנעטש ךימ ןעּבָאה ןעלהיפעג יד לייוו ,ךילטרָאװטנַארעפ ןייז
 סָאװ ןוא .ץרַאה ןיימ טבערטשעג טָאה סע זא ,ןיהַא ןעגיוצעג
 רהיא רעטנוא ןיטולחל ךימ ךיא ןיפעג ,ןעקלענַא טפערטעבנָא
 עניימ ףיױא ךָאנ ךיא ריּפש טונימ רעד טָא ןיא וליפֲא ,טֿפַאמ

 טקעװרעד סָאד ןוא ,דנַאה רהיא ןופ גנורהירעּב עסיז יד ןעפיל
 לעװ רעטעּפש רעֹדָא רעהירפ .טשרוד ןעגיטלַאװעג ַא רימ ןיא
 ןַאק ךָאנ טנײה סָאװ ,לעריט עגיזָאדסָאד ןעקַאהרעּפ ןיילַא ךיא
 תמאּב סע ןיא עשז-ןיוש .םהיא ךרוד ןעלגומשֿכרודַא ךימ ךיא
 ןעמוק טשינ רימ לָאז סיפע בוא ,ָאי !רימ רַאט ךילגעמ טשינ
 ןעסיורד ןופ ףליה וצ

 סע ןוא ,ףיל ךימ טָאה- יז זַא ,ןעקרעמ ךיז טזָאל ץלַא ןופ
 .רהיא וצ ךימ טהיצ

 סָאד בוא, :עגַארפ ַאזַא טלעטשעג רימ ךיא בָאה טנייה
 "! ןרעגעצ סָאװ וצ ָאט ,ךילדיימרעפנוא זיא

 טשינ ליװ ףךיא :רעפטנע ַאזַא ןענופעג ךיא ּבָאה ףיזועד
 -גיא ןייא ןייק ,ןעגנוגערפיוא ענעי ןופ ענייא ןייק ןערילרעפ



 סש .ןעביולג ַא ךח

 -טשינ יד לופ ןענעז םהיא טימ סָאװ ,ץיײר םענעי ןופ קויפ

 ןַאמָאר ןיימ ליװ ךיא .ןעגנֹונפָאה ןוא רעטרעוו עטגָאזעגסיורא

 יהרפ יד ןעֿפרָאװעגרָאפ ּבָאה ךיא .ףוס עמַאס ןיויב ןעגעוורעד

 להיפעג םינופ רערעייס ייז זיא להיפעג א ןופ טרָאפ יד וַא ,ע

 להיפעג סָאד זַא ,ןעוייועצסיוא ןָא ךיז טגיױה רימ רעּבָא ,אמונ

 "לע טרעװ שנעמ רעד זַא ,םינּפֲא ,םרָאפ ןייז ןעבָאװ ףרַאדעג

 הימ זיא לָאמ ןייא טשיג ,םהיא רַאֿפ גיטכיוו סט טרעװ ,רעט

 ףאװרעג רעסיוועג א ייצ זַא ,ןעקרעמעב וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש

 רעטקַארַאֿפ רעד ,טײלסנַאמ ,סוא יב טרעװ טייקטריגיפַאר

 "היפעג יד ןיא רעיערוקיּפע'נַא ךיא ןיג ,םעדרעסיוא ,ךילגייוו

 ןעלַאּפעגנײרא עדייּב רימ ןענעז סעומש ןעגיזָאדמעד ךָאנ

 -לָאהעג ץעקלענַא ךיא טָאה דגעװָא ןיא .,גנומיטש רעטוג ַא ןיא

 בָאֹה טײּברַא ןימ אזא יב תמחמ ,ןערושזַאּבא ןעדיינשסיוא ןעמ

 דנעה ערהיא וצ ןערהירוצוצ ךיז טײקֿכילגעמ א טָאהעג ךיא

 יז ןוא ,טרעטשעג רעטפע ןויכּב רהיא בָאה ךיא ,רעדיילק ןוא

 ךױ ױ טָאה ,דניק ַא יװ ןוא ,דגיק ַא יװ ,טליפשוצ ךיז טָאה

 -גייא ןוא ךיג השעמ-תעּב ןוא ןעמהומ רעד וצ טדנעוװעג רעטפע

 ײז תעשּב ,ךעלעדיימ עקשטיגיילק ןעוט סָאד יװ ,טדערעג גינעט

 | ; ךיז ןעגָאלק
 רימ טסערעד ןָאעל ,עמהומ---

 ,ראו-בעפ ןעט-18 סע

 ,ָאשרַאװ ןייק ןעגָארטעגקעװַא ךימ טָאה רָאיצרַאװש רעד

 ,ס ןַאמטאר רעד .ס ןַאמטַאר םייּב ,רענעמ ןופ גנולמַאזרעפ ַא ףייצ|



 ,שטיוועקגעס ךירנעה ' 0

 .רָאפ יד ךיז ייּב ןעלמַאזרעפ וצ תוחוכ עלַא טימ ךיז טער} טס
 גנורעטנהענרעד יד ןרעטֿכײלרעּפ ןוא ןרעגַאל עלַא ןופ רעהע ש
 ןעטױרפרעטופ ןוא ייט ןופ ףליה רעד טימ רעדנַאנײא ןעשיווצ
 ךיז ןָאק סע סָאװ ףיוא רָאלק טשינ ךיוא סיי ןיילַא רע םגה
 טּבעל סָאװ ,שנעמ ַא יװ .גנורעטנהעגרעד ןימ ַאזַא ןעציטש
 -מַאורעפ רעד ףיוא ןעמוקעג ךיא ןיּב ,דנַאלטױא ןיא גידנעטש
 יד ןיא רָאפ-טמוק סע סָאװ ,ןהעגרעד וצ ,הנוּכ רעד טימ גנול
 ײז יֹוחַא יװ ,ןערעהוצ ךיז ןוא רעניואוונייא עגיח יד ןופ טעק
 ןוא ןעשנעמ ךס ַא ןעװעג ןענעז טרָאד ,םינינע יד ןעלדנַאהעּב
 ,טָאד ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןיא סע ןוא גיליײװגנַאל--רעּבירעד
 -געמ ,גנולמַאזרעפ רעסיורג ַא ףיוא רָאפ ךילנהעוועג טמוק סָאװ
  -עדנוזעּב ןיא טלעמַאזרעפ ךיז ןעּכָאה ןעגנוניימ עֿכײלג ןופ ןעׂש
 -מָאק טֿכַאמעג ,רעדנַאנײא ןעשיווצ טרָאד טסעומשעג ,ןרעמיצ ער
 ,לג ,ד .א ןעטנעמילּפ

 -יה רעד ןופ ןעשנעמ ךסַא טימ טנָאקעּב ךימ ּבָאה ךיא '

 ,טסערפ רעד ןוֿפ רעהעטשרָאפ יד טימ "א א עיטַארקָארויּב רשֿכ

 א ןעשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג ַא ןַאהרַאפ זיא דנַאלסױא ןיא

 ,ןַנֹמ טקוק ןעטשרע םעד ףיוא ,טטילַאנרושז ַא ןוא רעלעטשטפירש
 ןעטײװצ םעד ףרױא רעּבָא ,רעקנעד ןוא רעלטטניק ַא ףיוא יו
 טריטכלקע ָאד .תֿכאלמ-לעּב ןעֿכילגהעװעג ַא ףױא יװ טעמּכ
 עדייּב יז ןופ ןעשנעמ יד ןוא דיישרעטנוא רעגיזָאזרעד טשינ
 --ןעמָאג םענײמעגלַא'נַא טימ ןעפורעגנָא ןערעוו סעירָאגעטַאק

 -עּביא ,ךיז טמהענרעפ ייז ןופ לייט רעטסערג רעד .ןעטַארעטיל
 ןעהעטש שילַארָאמ ,יװטַארעטיל ןוא קיטסילַאנרושז טימ ,סנעגיר
 טשינ ּבַאה ךיא .ןעטסילַאנרושז עשידנעלסיוא יד ןופ רעֿכעה ייז
 -ילגמוא ענעי ןופ טנייא רַאפ יז טלַאה ןוא עסערפ-גָאט יד יל
 רעכלעװ / טימ ,טײקלעגע יד .טייהשגעמ יד ןעגיגייּפ סָאװ ,ןעק
 -עג ענעדישרעפ ןעגעװ ןעשנעמ םעד טרימרָאטניא עסערט יד
 טײקֿפילֿפעלפרעּבױא רעד ךרוד רעּבָא טרילרעפ .,ןעשינעהעש

 -יד'ארומ רעגעי ראפ טשינרָאג טניױלעּב יז ןוא תועידי יד ןופ
 יז סָאװ ,גנוניימ רעֿכילטפַאשלעזעג רעד ןופ שינעשימוצ רעג
 ,ןירַא טגָארט



 דו ,ןטגיולג 8 ןָא

 -צג רענעי ןערָאװעג ןענורטנא זיא ןעגנוטייצ יד בילוצ
 -גא טנַאקעג ןעשנעמ ןעּבָאה ףליח ןייז טימ סָאװ ,ןיז רע'זגוז
 ןעראוועג ןעשָאלעגסױא זיא סע ןוא ןעגיל ןופ תמא ןעדיישרעט

 טכער ןופ ןייזטסואוװעּב סָאד ,טײקגיטֿפירּפױא ןופ להיפעג סָאד
 סָאד ,גיד'הפעוה ןערָאװעג זיא סטפעלש סָאד !טכערנוא ןוא
 טימ--רשוי ןופ ןושל ץטימ ןעדייר ןעביוהעגנָא טָאה סטפעלש
 -גֹוא ןערָאװעג זיא המשג עֿבכילשנעמ עגײמעגלַא יד ,טרָאװ ןייא

 .דנילּפ ןוא שילַארַאמ
 -00 ןענופעג ךױא ךיז טָאה עטלעמאזרעפ יד ןעשיווצ

 םעד ןיא ּפָאק ןעטסעּב םעד רַאפ טלַאה ןעמ ןעכלעװ ,יקסוװָאװ
 רע טָאה טדערעג ,ןעטסיסערגָארּפ עמערטסקע יד ןופ רענַאל
 סָאװ ,שנעמ ַא יװ ךיוא רעּבָא ,רעגיהעפ א שנעמ א יװ ,גיטנעק
 ,ךיא םעגעגייא ןופ ןוא רעבעל םינופ : תולחמ ייווצ ןופ טדיײל
 ןוא רעסַאװ זָאלג לופ ַא יװ ,ףךיא ןײז רע טגָארט ןעגָארט ןוא
 ,גיטכיורָאפ, ;טגָאזעג טלָאװ רע יװ ,קורדנייא םעד טֿכָאמ סע
 ןעמעלַא טלַאפעּב המיא'נא "!ןעסיגסיױא ךימ ךיא לעװ טשינַא
 רעגײק ךיז טקעװרעד טרָאװנעגעג ןייז ןיא זַא ,טייװ ױזַא ףיוא
 ףיז טציטש ץלָאטש ןייז .ןעגנוניימ ענייז ןעגעג ןהעג וצ טשינ
 רַאפ םהיא טלַאה ןעמ .טרָאװ ןייז ןיא טּבױלג רע סָאװ ,ףיורעד
 ַא ןיא סָאד ,טרהעקרעפ ,גיטֿפיר טשיג זיא סָאװ ,רעקיטּפעקס ַא
 -צעגסיוא יארוַא ךיז ןעּבָאה סע ןעֿכלעװ טימ ,טנעמַארעּפמעט
 -עג טלָאװ יקסוװָאװַאטס ןעװ .רעקיטַאנַאפ עגיטייצרַאֿפ יד טנעֿכ

 -עג טלָאװ ןוא קירוצ רהָאי טרעדנוהייוצ ַא טימ ןערעװ ןעריוב
 -טָאג רַאפ טּפשמ'עגוצ אמתסמ רע טלָאװ ,לַאנוּבירט ןיא ןעסעז
 טגעלפ ןעמ יו ,ףַארטש רעטסֿפילקערש עמַאס רעד וצ גנורעטסעל
 רעד ךיז טָאה טנייה .ןעלַאפ יוזא ןיא ןע'טּפשמ יקַאט לָאמַא
 רע ןיא טנייה--סרָאפ רעדנַא'נַא ןיא טקירדעגסױא ױעקיטַאנַאפ
 -ףוס רעּבָא ,טאהעג םיל לָאמַא טלָאװ רע סָאװ ,םעד וצ טָאװ לופ
 .רעבלעזרעד ןעבילבעג רע זיא ףוס-לּכ

 ןעּבָצה ןערָאטַאװרעסנָאק ערעזנוא יו ,טקרעמעּב ּבָאה ךיא
 רָאנ ,ריגייג טימ ןיולּב טשינ ןוא ןיקסוװָאװַאטס טלעגנירעגמורַא
 ײוא סע זיא רשמא ןוא--זנוא יב .עירעטעקַאק ןימ ַא טימ ךיוא
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 טימ עיטרַאּפ עגיזַָאדיד סיא טשינ ךיז טנעכייצ--יװַא םוטעמ
 ןיקסװָאװַאטס וצ טנת;ברעד ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי ,טומ סיורג
 רע יװ טקנוּפ ,ןעגױא יד ןיא קורדסיוא ןעקניסיז ַא טיפע טימ

 .עװטסעדנופ ,רָאטַאװרעסנָאק ַא וליפֲא ןיִּב ךיא , :טגָאזעג טלָאװ
 -גייא ןימ ַא ןעװעג זיא ?ןעגעווטסעדנופ  עגיזָאדסָאד ןוא ",,,ןעג

 .רעלַא וצ געװסױא'נַא ךיױא גיטייצכיילג ןוא גנורעמיקעּב עמיט

 -ַא ,ךיא תעשּב זַא ,רָאלק יױזַא ןעװעג ויא סָאד .תורשּפ ייֵל

 .עג ךימ ּבָאה ,ןרעגַאל עלַא ןיא טלעפייװצ סָאװ ,רעקיטפעקס
 ןופ רעהעטשרָאפ א יװ טשינ ,ןיקסוװָאװַאטס טימ ןערַאּפש ןעמונ

 םעד ןיא טָאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ םתס רָאנ ,עיטרַאּפַא סיּפע
 ט'שודח'עג שממ םלֹוע רעד ךיז טָאה ,גנוגימ רעדנַא'נא לַאפ

 ןופ עגַארפ יד ןערָאװעג ןעּבױהעגפיױא ןיא סצ .הזעה ןימ ןופ

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעסַאלק עטריטאולּפסקע ענעפורעגיֹזַא יד

 ןעגעו ,דמעמ ןערעװש רעיײז ןעגעװ טדערעג טָאה יקסוָאװַאטס
 ןעצישעּב יצ ךיז טיקגיהעפ יד טלהעפ ייז זַא ,טײקכַאװש רעייז
 טָאה רערעהוצ לעזיירק סָאד ןעװ ,טונימ רעד ןיא טֶא ןוא
 יא םתיא ביא ּבָאה ,טרעסערגרעפ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ךיז
 ,ןעטימניא טקַאהעגרעּב

 סניװרַאד טגעקרענָא ףהיא ,ךייא טעּב ךיא ,רימ טגָאז--
 ?םויק ןרַאפ ףמַאק ןעגעװ עירָאעט

 -"הטָאנ ַא גנודליּב ןייז טױל ןיא סָאװ ,יקסװָאװַאטס
 ןעגעװ תוכו ַא ןיא טזָאלעגנײרַא ןרעג ךיז טָאה ,רעשרָאפ
 ,םעד

 ,טגָאזעגסיורַא רע טָאװ-- ,ךילריטַאג--
 טנעז רהיא ןַא ,ןעגָאז וצ רימ טּבױלרעד ,ױזַא ביוא--

 ,טסירק סלַא ,ךיא ןעװ ,רעגייטש ַא .טָא .טנעװקעזנַאק טשיג
 .רטטנוק ,עטצישעבנוא ,עֿכַאװש יד רַאט ןעגרָאז ןעמונעג טלָאװ

 טָאה יזַא : ךילריטַאנ ץנַאג ןעװעג סע טלָאװ ,עטקירדעג
 ש'נופ ןעגָאז רָאג טפרַאדעּב רהיא רעּבָא ,ןעסייהעג סוטסירק
 טלעװ רעד ףױא ןַאהרַאפ :םויק רַאפ ףמַאק ןופ טקנוּפדנַאטש

 רַאפ בור ַא ןייז ,ךילריטַאנ ,יײז ןעפרַאדעג ,עשירַאנ ,עֿכַאװש
 רעד ןופ ץעועג-דנורג סָאד זיא סָאד םורָאװ ,ערעקרַאטע יד
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 רעּבַא !רהָאיצרַאװש ידלַא וצ ייז ןעהעג--רטצירעד ןוא ,ךוטַא
 ןטריו רימ טרעלקרעד ,טשינ סע רהיא טגָאז סָאװרַאט
 ? הריתס

 רעד ןופ ןערָאװעג טשימוצ לעסיּב ַא יקסװָאװַאטס יא יצ
 ןעועג טנחעוועג טשינ ןיטולחל זיא רע רעכלעװ וצ ,עיציזָאּפָא

 ץגיזָאדיד טלעטשעגנעמַאוצ טשיג לָאמנײק רע טָאה רשמא רעדָא
 וסוגימ רעטשרע רעד ןיא--שרעדנַא יצ ,ױזַא רעבא ,תונויער ליווצ
 ולימֲא טָאה רע ןוא ןרעפטנע וצ סָאװ ,טסואװעג טשינ רע טָאה

 סָאװ ,םזיאורטלַא טרָאװ סָאד ןיירַא געװ ןיא טזָאלעג טשיג
 ,ןימרעט רענעקורט ץנַאג א ,סנעגירעביא ,זיא

 ןעבָאה ,ןענַאטשעג ָאד ןענעו סָאװ ,ןערָאטַאװעסנַאק יד

 טלָאװ ךיא ןוא ,טייז ןיימ ןיא ןערירגימע זייװֿפעלסיב ןעמונעג

 טלָאװ סע ןעװ ,דנעװָא ם'נופ דלעה רעד ןערעװ טנָאקעג טֿפײל
 .גנַאל ןעועג טשינ טלָאװ רימ ןעװ ,טעּפש יזַא ןעוועג טשינ

 טכַאנ וצ ןערהעקמוא טלָאװעג טשינ ךיז טלָאװ סע ןוא גילייוו
 -קעװַא ןעװעג-ןיֿכמ ךיא ךיז טָאה םלוע רעד .ָאשַאלּפ ןייק
 .ןהעגוש

 ךלודעגנוא טימ ןוא רעטופ םעד ןָאטעגנָא ןיוש בָאה ךיא
 -עג ןערָאלרעפ ץעגרע ןיא סָאװ ,עגסנעפ ןיימ ןעֿכוז ןעמונעג
 "הא ןענופעג ,גיטנעק ,טָאה סָאװ ,יקסווָאװַאטס תעשּצ ,ןעגנַאג

 : ןָאטעג גָאזַא ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ גנולצולפ זיא ,רעטטנש
 ,,ךיא סָאװרַאט ,טגערפעג ךימ טָאװ רהיא--
 סָאד ןענופעג טשיג ץלַא ךָאנ ּבָאה ךיא יװ יװַא רעּצָא

 ךלַאּב םהיא ךיא ּבָאה ,ןעוועג ןייב רעבירעד ןיּב ךוא ענקנעפ

 ; טקטהעגרעביא

 עגַארּפ עגיזָאדיד גגיצרעהנעפָא ןעגָאז ךייא לעװ ןיא--
 ,טעּפש ךָאד יא םע ,טהעז רהיא ,רהעז טשינ ךימ טריסערעטניא
 -עװ רעדָא רהעמ ןָא ךימ ךיא סיוטש בגַא .קעװַא-ןעהעג עלא
 ַא ךייא טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעגָאז רימ טנָאק רהיא סָאװ ,רעגיג
 ,טֿכַאנ עטוג

 -ולֹּב ַא םהיא ןיא טּפַאשרעּפ רימ ּבָאה ךיא זַא ,טנייש רימ
 ,רעפטנע ןעטצעל ןיימ ךרוד סרעדנוזעב ,אנוש ןעגיט

 ק צ
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 ,טכַאנ רעבלַאה ךָשֹנ סנייא רעגײזַא ןעוועג ןיוש זיא סע
 -עג ךימ טָאה ָאד רעּבָא .ָאשָא 9 ןייק ןעמוקעג ןיּב ךיא ןעוו
 ,גנושַאררעּביא עמהענעגנַא'נַא ןעפָארט

 .יט טימ רימ ףיוא טרַאװעג רעמיצסע ןיא טָאה עקלענַא

 טָאה רָאֹה יד זיולּב ,רעדײלק-גָאט ערהיא ןיא ןעוועג ךָאנ זיא יז
 ףָאה ךיא סָאװ ,החמש רעד טױל ,ןעפָאלש םוצ טמעקרעפ יז

 טָאה ז ףיט יװ ,ךיא העטשרעפ ,יז גידנעהעזרעד ,טריּפשרעד
 -עװ ביל ַא רַאפ סָאװ ,ןירַא ץרַאה ןיא טעיבנג'עגיירא רימ ךיז
 ערהיא טימ ןעװעג זיא יז גידוע'נה יװ ןוא ,זיא סָאד ןעז
 ןייא ןוא ,זלַאה ן'פיוא גירעדינ ןעטֿכָאלפרעּפ ,רָאה ענעשנעטלעז
 יװצ רעדָא שדוח ַא ןיא ןוא--ןעגָאז רָאנ ךיא ףראדעּב טרָאװ
 ןפיוא ןעזאלוצרעדנאנפ טֿכער סָאד טָאהעג ךיא טלָאװ םורַא
 ןעטֿכַארט טשינ ןָאק ךיא זַא ,להיפ ךיא .רָאה עגיזָאדיד עציילּפ
 קילג סָאד זַא ,טשינ וליפֲא ךיז טּביױלג סע .םעד ןעגעוו גיהור
 ,רַאפּפײרגרעד ױזַא ,טנחָאג יוזא ןעוועג זיא

 ,רהֿפרעד עלעיצרַאּפ ןײלק א ןעצעגעג רהחיא ּבָאה ךיא
 ;טגָאוטג טָאה יז רעֹּבָא ,טשינ ךָאנ טפצלש יז סָאװ

 ןעטעבעג ךיא ּבָאה ,עפַאלש טשינרָאג ךיז טליוװ רימ--

 וצ ןעגילרעד ר"מ ןעלָאז יז ,ןעמהומ רעד ןוא רעטומ רעד

 -געטשנַא טשינ זיא סָאד זַא ,ןענופעגנייא טָאה עמַאמ יד ,ןעטרַאװ
 סיּפע ךַאד ןענעז רימ זַא ,טרעלקרעד רהיא ּבָאה ךיא רעּבָא ,גיד
 ! עמחומ יד ?דצ ןיימ ןעטלַאהעג טָאה סע רעוװ וטסייוו ןוא--םיבורק

 {יײט רימ טימ ןעקנירט טסעװ ! עמהומ עליואוו ַא--
 ,טוג--
 -עג באד ךיא .ןעווע תימה-לעב ןעבױהעגנָא טָאה ײז ןוא

 טלָגװעג בָאה ךיא עכלעװ ,דנָעה עגנייפ עטקישעג ערהיא ןהעז
 ףיא ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא יז טָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ .ןעשוק
 טָאה ,קילּב ןימ טימ טנעגעגעּבנָא ךיז טָאה יז זַא רעּבָא ,רימ
 ףימ ןעמונעג יז טָאה טצעלוצ .קירוצ טזָאלענּבַארַא דלַאּב יז יז
 ןוא דנעװֶא םעד טֿכַארברעפ ּבָאֹה ךיא יא יװ ,ןעגערפסיוא
 ןעּבָאה רימ .טֿכַאמעג רימ ףױא טָאה רע קורדנייא'נַא רַאפ סָאװ
 ןעמַאד ערעזגוא ןופ רעמיצּפָאלש סָאד םגה ,ליטשרעדניא טדערעג"
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 ןעּבָאה סעומש רעזנא טימ ןוא ,טײװ ץנַאג ןענוטעג ךיז טַײה

 "גיצרַאה ַא סיּפע ,ףָאלש ןיא ןערעטש טנָאקעג טשינ םפגייק רינג

 ,ונוא ןעשיווצ טלעטשעגנייא ךיז טָאה טײקכילריטַאנ א ןוא ט'ק

 "נַאניא ףיל ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םיבורק ןעשיװצ טפערט סע יװ

 .רעד

 =עג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןופ טלהעצרעד רהיא בָאה ךיא

 יוניירפא ןעלהעצרעד רָאנ ןָאק ןעמ יװ ,טרעהעג ןוא ןהָעז

 סָאװ ,קורדניא םעד ןעגעװ טדערעג ללכמ ךיא ּבָאה טעדכַאג

 א ןופ טמוק סָאװ ,ןעשנעמ ַא ףיוא טֿפַאמ טפַאשלעזטג טגיח יד

 טנעעּפעגרעדגַאנופ טיירּב יז טָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ .דנאל ןעטייוו

 -גַאדעג עניימ רהיא יורטרעפ ךיא סָאװ ,ע2ילקילג א ,ןעגיוא יד

 ,טרעהעגסיוא םאזקרעמפיוא רהעז ךימ טָאה ןוא ןעק

 : טגָאזעג יז טָאה םעדֿפָאנ

 עגױזַא ןעװ !ןַאּבײרשנָא טשיג סע וטסלָאז סָאװרַאּפ ,ןָאעל

 ָאטשיג ךיז זיא ,ןײרַא ּפָאק ןיא ר"פ וצ טשינ ןעמיק ןעקנַאדעג

 ,רעגײק ָאד טָאה ,טדערעג-קירוצ - צעּבָא ,ןרעדנואו וצ סג

 יּפָאק ןיא ןעקנַארעג עגיװַא טשיג ,ךיז טכַאד

 --טרעפטנעעג ךיא ּבָאה-?טשיג ףיא יירש סָאװרַאפ---

 ,ןעגָאז לָאמַא היד לעװ ךיא עֿכלעוו ,תובס ךט א ,ךס ַא םיל צ

 ָּאה ךיא לייוו ,רַאפרעד ןייז ךיוא ןָאק ערעדנַא ןעשיווצ רטמא

 ןעגערפ רעטפע ךימ לָאז סע רעװ ,םעגייק טשיג ךיז ןעבעב

 *? טשיגרָאג וטסוט טָאװרַאפ/ ןָאעלא :וד יה

 .ןייז ןָאק סע .ןעגיוושעג עדייב רימ ןעּבָאה טונימ א יי

 גירעדינ יזַא לָאמנײק ךָאנ ךיז ןעּבָאה ןעמערב סעקלענא זו

 ךיא זַא טֿכַאדעג ךיז טָאװ רימ ,טציא יו ,טזָאלעגּבָארַא טשינ

 =יז טָאװ ײח .ץראה רהיא טּפָאלק סע יװ ,טשטמּכ העז ןוא רעה

 : ןעגָאז טציא רהיא לעװ ךיא וַא ,ףיורעד ןעמָאה טגָאקעג רעב

 ףיוא עגַאל ןיימ טימ טקיווקעג ליפוצ ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא *?ןעג

 םינופ טַאהעג-האגה ליפוצ ּבָאה ךיא ,סײקגיד'עּפושמ רעגיזָאדרעד

 ןעגָאלשַעג יװ יװַא טָאה סָאװ ,ץרַאה ןעגױַאדמעד ןופ רצטיצ
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 טלָאװעג טשיג ךָאנ ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,ןָאדַאל ןיימ ףיוא
 ,ךעגידנע

 ,םורָא טונימ ַא ןיא טגָאזעג ךיא ּבָאה--,טֿפַאג עטוג ַא--
  ףאז םוש ןייק טימ ןעזעוו-ךאלמ סָאד תמאּב טָאה טָא ןוא

 -עג יז טָאה טנעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא זַא ,ןעזיועגסױרַא טשינ
 ,גנושיוטטנע'נַא סיּפע ןעֿפָארט

 רעֹּבַא ,לוק ןעּבירט ַא טימ ןוא ןעּביוהעגפיוא ךיז יז טָאה
 'טרעפטנעעג ,טלודעגנוא םוש ןהָא

 ,טכַאנ עטוג ַא--

 קעװַא רימ ןענעז ;ףנעה יד רעדנַאנײא גידנעקירד ,ןוא
 ןעמונעגנָא ךימ ּכָאה ךיא זַא רעּבָא .ןעטייז ענעדישרעֿפ ןיא

 ,טלעטשעגּפָא ךימ ךיא ּבָאה ,ריט ןופ לעטדנעה ץ רַאֿפ

 ! עקלענַא--
 ,שיט םייּב ןעמוקעגפיונוצ רעדיוו ךיז ןענעז רימ

 ןיא טשינ וטסניפעג יצ ,גיצרעהנעפָא רעּבָא ,,רימ גָאז--
 ַא ןוא רָאיזַאטנַאפ א ןיּפ ךיא זַא ,המשג רעד ןופ שינעפיט רעד
 ?שגעמ ררעגיד'הנושמ

 ,ךיא טֿפַארט לָאמליײט ! ןייג ?שנעמ רעגיד'הנושמ ַא ! ןייג---
 -ױזַא זַא ,ךיז ךיא גָאז דלַאּב רעֹּבָא ,שנעמ רענדָאמ ַא טזיּב וד זַא
 .עגדָאמ ןייז ןעפרַאדעּב ,וד יו ,ןעשנעמ עג

 עטשרע סָאד ןעמוקעג ריד זיא ןעוו :עגַארפ ןייא ךָאנ--
 ?שנעמ רענדָאמ ַא ןיּב ךיא זַא ,קנַאדעג ן'פיוא לָאמ

 ,ןיוש ןעוועג זיא יז .ןערָאװעג טור גנולצולּפ זיא עקלענַא
 -ַאב ערהיא ףױא ןעליּפש ןעמונעג טָאה טייקטיור עגיזָאדיד ןעוו
 :טגָאזעג יז טָאה םורַא טונימ ַא ןיא .ןעק

 -ַאק טשינ סע לעװ ךיא ...רעוש ױזַא זיא סָאד ,,,ןייג--
 ,ןעקירדסיוא ןעג

 ,תוחפל ,רימ וטסעװ ,ןעפערט לעװ ךיא ביוא רעּבָא--
 ,טרָאװ ןייא וױלּב ןעגָאז ריד לעװ ךיא ".ָשי, : ןעגָאז

 -ילקרעמ טימ טגערפעג יז טָאה--! טרָאװ ַא רַאפ סָאװ--
 ,טייקגיחורנוא רעכ
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 ?טשיג רעדָא ַאי זעטרַאק יד--

 ּפָאק םעד טזָאלעגּבָארַא ןוא טגָאזעג יז טָאה--,ָאי--

 טרָאד ּבָאה ךיא סָאװ וצ ,ןעגָאז ריד ךיא לע טציא--

 לָאז סע ידּכ :ןעצירשעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןענישעגנָא

 יַאנײמעגא ןעּבָאה דלַאּב ןעלָאז רימ ,זנוא ןעשיווצ ןייז סיּפע

 ..סנעטייווצ ,ןוא ,דוט ןעמ

 -ןעמולפ ץפיוא ןעזיוועגנָא רהיא ךיא בָאה ייּברעד ןוא

 י .טקעּפש ןופ ןעגָארטעגנײרַא טָאה רענטרעג רעד סָאװ ,טעקוב

 עֿכנַאמ ,טסהעז :ןעגָאז סָאװ ךָאנ ,ָאזלַא ,ריד לעװ ךיא-- |

 "רעד ךיז טָאה רימ ןוא טכיל ץרַאפ רעסעב ןעסקַאװ ןעמולּב

 יֿפיל ןעצנַאגניא ןייז לָאז זגוא ןעשיװצ זַא ,טלָאװעג רעבי

 ,גיט
 טָּקה--,ןחעטשרעפ טנָאקעג טשיג לָאמנייק ךיז אה .ךיא--

 ױװַא ביולג ךיא רעּבָא--.עזיוּפ רעניילק ַא ךָאנ טגאזעג עקלענַא

 .יװַא ביולג ךיא .,!ריד ןיא

 .טצעלוצ .ןערָאװעג ןעגיושטנא ןענעז עדייב רימ ןוא

 .ךיז ןעדייש םוצ דנַאװ יד ןעבעגעג רהיא ךיא םאה

 ,טלעטשעגּבָא לָאמַארעדיװ ךיז רימ ןעצָאה ריט רעד ייפ

 "גייא ףיוא ןָאטעג קוק ַא ןוא ּפָאק ץטימ טרהעקעגמוא גיטייצֿפיילג

 טוָאל ןוא ףיוא ךיז טּבױה םָארטש רעגיזָאדרעד יװ !ךֶא ,רעדזנַא

 ףעטרַאװרעד טנָטקעג ןעמ טָאה טונימ וצ טונימ ןופ .ּבָארַא ךיז

 ןעגערב יד ןעטיגרעפ טעװ רע ןא
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 ;רארּבעפ ןעט-28 םעד

 סולפוצ ןייז טָאה רע :םי א וצ ךילנהע זיא שנעמ רט

 ,ןעליוו ןופ סולעּבָא ןופ גָאט ַא ךיא ּבָאה טנייה ,סולממָא ןוא

 סָאז .ןעבעל םוצ טסול ןוא ןָאטוצ סיפע גנאלרעפ ,עיגרענע

 -ןעורעג ןייר א--ךיז ױזַא םּתס--הּביס םוש ַא ןהָּא ןהעשעג זיא

 ,גנוניישרעד
 ,תובשחמ עגירעיורט טימ לופ ךיא ןיּב רעבירעד יקַאט ןוא

 ,טרעטלערעמ גיטסייג ןיא שיזיפ דימ זיא סָאװ ,שנעמ ַא טועה יצ

 ףיוא רימ ןעמוק גידנעליוו-טשינ ?ןעּבָאה-וצ-הנותה טֿפער סָאד

 ּוטסלָאז סָאװ וצ, : ן'עילעפָא וצ רעטרעװ סטעלמַאה הכשחמ רעד

 ןיא רעסעּב העג ,סעקיגהריבע-ילעּב טלעװ רעד ףיוא ןעננערּ

 ןהעג טשינ ריטסַאנָאמ ןיא ,ךילריטַאנ ,לעװ ךיא ! ריטסַאנָאמ
 ןייז ןעלעװ סעקינ'הריבע-ילעּב עגיטפניק עניימ ,רוד ןיימ ןוא

 וצ ,שיאעװרעג ןייז ןעלעװ ייז טסייה סָאד ,רימ וצ ךילנהע
 -עפטרָאּפ ןהָא סעינעג ,טרָאװ ןייא טימ ,גיהעפ טשינ ךַאז ןייק
 -נַאה טונימ רעגיטציא רעד ייּב ! חור רעד ייז טּפַאֿכ רעּכָא--ןעל

 ךיא געמ יצ .ץעקלענַא ןענעװ רָאנ ,ייז ןעגעװ טשינ ךיז טלעד

 עשירפ עגנוי סָאד טָא ךיא געמ יצ ? רהיא טימ ןעבָאה-הנותח

 עניימ טימ ןעטפעהעּב ,טָאג ןוא טלעװ ןיא ןעּבױלג לופ ,ןעּבעל

 ןעגידהרצ ןיימ טימ ,טײקֿכַאװש רעגיטסייג ןיימ טימ ,תוקפס

 ,זילַאנַא ןעגיבייא םוצ גנוגיינ רעכילנייּפ ןיימ טימ ,םזיציטפעקס

 !ןעורעג עניימ טימ
 ךָאד ךיא ליװ רהיא רַאפ ? ןעמוקסורַא ןופרעד ןָאק טָאװ

 לעװ ךיא ,דנעגוי רעגיטסייג רעטייווצ ַא טימ ןעהילגפיוא טשינ



 78 ,ןעביולג ַא ןהָא

 -גערעפ טשיג ךיז טעװ חומ ןיימ .ןעבעלפיוא טשינ ײנסָאד ןופ

 ,טעװ סָאװ--ןערעװ רעקראטש טשינ ןעלעו ןעוורענ יד ;ןרעד

 7 סָאװ ,סָאד טעװ ןעמוקסױרַא ? ןופרעד ןעמוקסורַא ,ָאזלַא

 סע טקװ רעּצָא עשז-ןיוש .ןערעװ טקלעװרעפ גיטייצהירפ טשוו

 ןופ לָאר יד ןעליּפש ךיִא ןָאק יצ !ךילקערש ,דליװ ןייז טשינ

 ןייז ךרוד ךיז ןעּבעלעּב וצ ,ןפרק ןייז טיוא-טגיוז סָאװ טייל

 ,רעדיװ ,בױא ררעּבָא ,ּפָאק ןיא ערָאמֿכ א טושמ ּבאה ךיא

 וי ןהעגרעד טזָאלעג ךיז ךיא בָאה טָאװרַאפ ָאט יח זיא טָאד

 סָאװ ?טציא ךימ ןיפטג ךיא ןעֿפלעװ ףיוא ,טקנופ ןעגיזָאדמעד

 ךיא סָאװ ןֶא טנעמָאט םעד ןופ ןָאטעג ךילטגעגייא ךיא בָא

 טליטשעג טושּפ ּבָאה ךיא ? ץעקלענַא טימ ןערָאװעג טנַאקעב ןיג

 -אגעג ןיילֲא ךיז בָאה ןוא המשנ היא ןופ סטנורטס יד ףיוא
: 

 רפפ 8 רימ רַאפ ןייז ןָאק סָאװ ,סָאד רעּבָא .ןעטרעצנאק ןעב

 יא יװַא .קיטש-רעיורט א ןייז רחיא רַאפ ןָאק ,ָאטַאנַאט-עיזַאט

 --רגעוַא וי תירפרעדניא ןיפ רהיא ףיוא ליּפש ךיא !יקאט סע

 עלַא יד ףיוא טקוקעג-טשינ--! רעגיטכיוװ ךָאנ זיא סע סָאװ ןוא

 טײװ ,טונימ רעגױָאדרעד ןיא ךימ ןעגיגייפ סָאװ -,ןעמרואוורַאפ

 "רעּביא ןוא ןעגרָאמ ןעליפש יֹזַא ךיוא לשוו ךיא זא ,ךַָאד ןיא

 לייװ ,ןעטכענרעייא ןוא ןעטֿפעג טליפשעג בָאה ךיא יוװ ,ןעגרָאמ

 רעד ןיא ךַאז ןייק לייװ ,ןילקערש והיא וצ ךימ טהיצ סע

 עגױָאדסָאד רהעגעב ךיא לײװ ,"הטמ טשינ ךימ טהיצ טלעוװו

 ךיז סָאװ וצ ןוא .ביל יז ּבָאה ךיא לי ,יורפ א יו ,לעדיימ

 ,ביל יז ּבָאה ךיא ,אי--? ןערַאגעג

 ןעגָאוּבָא !ןָאט ךיא ףיַאדעב סָאװ ָאט ,יױזַא בוא רעּבָא

 יבא יװ ,טוג יװַא טסיײה סָאד !םיור ןייק ןערהָאּפקעװַא ,ךיז

 ףָּה  ףיס יװ ,טײװ רעװ .ךילקילגמוא יז ןעכַאט ,ז ןער

 רהיא טימ ןעּבָאה-הנותח ?להיפעג ןעגיזָאדמעד ןעצעגעגרעּביא ךיז

 ןיוא רעדנַא'נא ףיוא ןוא ךיז רַאפ רהיא טימ ןרעפּפָא טסייה

 ןעשנעמ זיולּב !זיירק רעטיפושּכירעפ א .ןעֿכַאמ ךילקילגמוא יז

 לֹא ןיא ןעלַאפנײרַא ןענָאק סיקסוָאשָאלּפ יד ןופ טרָאס ם'נופ

 סָאװ ,ןופרעד טציא ךיא ּבָאה טסיירט גינטוו-גינשוו ןוא .עגַאל
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 ןָאגעל ןוא גונעגרעביא סיקסװָאשָאלּפ עגיזָאדיד ןעּבָאה רימ
 ןעשנעמ עירָאגָאטַאק עגיזָאדיד ױזַא יװ רעּבָא .ןעמָאנ רעייז זיא
 יװ ןוא ןעמוקוצמוא ןערָאװעג ןעזיװעגנָא גיד'תונמחרּב'נוא זיא
 ףימ סָאװ ,םעדרעסיא ,ןעּבעל ןיא טשינ זנוא טהעג סע יװַא
 ךימ ךיא ּבָאה ץעקלענַא טימ !ןעּבעל םוצ גיהעפ טשינ ןענעז
 -/ז יד תעשּב ,קירוצ ןהעצ רהָאיַא טימ ןעפערט טגָאקעג ךָאד
 יװ ,טרעלעלוצ יװַא ןעוועג טשינ ןענעז לעפיש ןיימ ןופ ןעלג
 ,טגייה

 -ףג טלָאװ ַאקטװָאשָאלּפ עמהומ עטוג עװַארּב יד טָא ןעוו
 שטָאֿב ,טפַאשרעפ רימ טָאה יז גָאטהעװ ַא רַאפ סָאװ ,טסואוו
 -יז רהיא סע טלָאװ ,תונּפ עטסעּב יד טימ ןוא ןרעגנוא ץנַאג
 עידעגַארט עניילק ַא ךיא בָאה עשז-ןיוש ,דנוזעג קיטש ַא טסָאקעג רעכ
 ןופ ,טשינרָאג ןיּב ךיא זַא ,ןייזטסואוועג ןיימ ןופ טמעלעגרעּביא
 -ַארט עיינ ַא טציא ךיא ּבָאה טָא ןוא ,ןשוח ןיא ןעשזנָאלּב ןיימ
 יד--ךיילגרעפ ַא רַאפ סָאװ רעּבָא ,ןייז טשינ רעדָא ןייז :עידעג
 !רענעי וופ רעגרע ךס א זיא

 .רָאורּבעפ ןעמ-26 ףער

 ,ָאשרַאװ ןייק ןערהָאפעג לָאמַארעדיװ ךיא ןיּב ןעטֿכענ
 ,,הק שוילוי ןַאּפ ץטימ ןעפערט טפרַאדעּב ךימ ּבָאה ךיא ואוו
 ם'נופ לייט א ןערָאװעג טגעלעגנײרַא זיא סע טוג סנעמעװ ןיא
 ןַאּפ רעד .רעטומ ןיימ ךָאנ ןעּבילּבעג רימ ןיא סָאװ ,לַאטיּפַאק
 .טידערק רעד ןיא האולח ַא טֿכַאמעג לָאמַא טָאה .ווק שוילוי
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 ,םוח ןיז ןעּבעגּבָא רע ליו טציא ןוא טּפַאשלעזעג
 עֿכלעװ טימ ,ןעלטימ עלַא יד ןהעג ןעלָאז לעווייט םוצ רעּבָא

 .הק .דנָאל ןעגיזָאדמעד ןיא ןעטפעשעג יד טרהיפעג ןערעוו סע
 --ןוא ןימרעט ַא טמיטשעּב ןײלַא ,ןעפורעגסױרַא ןיילַא ךימ טָאה

 טעװ רע .גָאט ןעצנַאג ַא טרַאװעג םהיא ףיוא ךיא ּבָאה טסיזמוא
 טעװ לָאמ ףניפ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ףניפ ַא ךָאנ ןעפורסױרַא ךימ
 ןיילא רע ,רעפילגעמרעפ ַא שנעמ ַא זיא .ווק .ןעמוק טשינ רע

 טיײקֿפילגעמ א טָאװ רע ןוא בוח ןעגיזָאדמעד ןופ ןערעוו-רוטּפ ליוו
 זנוא יב רֶעּבָא ,גנורעדָאפ רעטשרע רעד ייּב טהיא ןרהעקוצמוא
 ,ןענימרעט ץלַא ףיוא ןעריטסיוקע

 ןיִב ןעגנוטכַאּבָאעּב ענענייא עגיזָאדיד ןופ דנורג ןטיוא
 םינינע-דלעג ןיא זַא ,אצוי-לעופ םעד וצ ןעמוקעג גנַאל ןיוש ךיא
 סָאװ ,ןעטּפַאשלעזעג עטסגיניזטֿכײל עמַאס יד ןופ ענייא רימ ןענעז
 ףיל טָאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ .ןענימרעט טימ טשינ ךיז ןענעֿפער
 -ַבִא לָאמ ןייא טשינ ףימ ךיא ּבָאה ,תוּבס עלַא ןעשרָאפוצסױא
 .טכַארט ךיא סָאװ טָא ןוא ,גנוניישרעד רעגיזָאדרעד ףיוא טלעטשעג
 .ײברַאדרע ם'נופ ךילסילשסיוא סע ךיז טמחענ גנוניימ ןיימ טייל
 -ץֹּב לעדנַאה ן'טימ .קלָאפ רעזוא ןופ ןעבעל טרָא ןעשירעט

 טשינ זנוא ןעּבָאה עגיױָאדיד ןוא ,ןעדוי זנוא ייּב ךיז ןעגיטפעש
 רעטייברַאדרע םעד .טײקֿפילטקניּפ ןייק ןענרעלסיוא טנָאקעג
 ןײלַא דרע יד לייו ,ךילטקניּפ טשינ ןייז וצ סיוא רעטפע טמוק
 ץרעסיױא ,ןעגָאז וצ יזַא ,ןייז זומ רע .,ךילטקניּפ טשיג רהעז זיא
 -ָאד רהיא .ןימרעט ן'רעסיוא זיא ןײלַא דרע יד לייװ ,ןימרעט
 -רַאעּב סָאװ ,עגינעי-יז ךיוא רעביא ךיז טיג רעטקַארַאֿפ רעגיז
 -קַארַאֿפ ןעשילַארָאמ ם'ניא ןירַא רע טהעג םעדֿכָאנ .יז ןעטייפ
 ײה סֶע טרעוו םורָאױזַא ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ יוב-רעט
 רעגיואדרעד ןופ גנורעלקרעד יד ,תמא .רעלחעפ-השורי ַא םהיא
 ךיא ;גנומיטש ןיימ טרעסעּברעפ טשינ ןיטולחל טָאה גנוניישרעד
 ןץעקלענַא טימ ןעדיישוצ גָאט ןעצוַאג א ףױא טוומעג ךימ ּבָאה
 ױײמ טהעטש ויטקעפסרעפ רעד ןיא--גינעו ךָאנ זיא סָאד רָאנ
 --ןעלַאפרעפ רעבָא ,געט ייווצ ןופ ךשמ ַא ןיא ענעגייא סָאד רָאּפ
 ,ןײז סע זומ יוזא
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 טיקצימרָאק ןענופעג ךיא ּבָאה גנוניואו סעמהומ רעד ןיא

 ךיא ןעמַאד יד רַאפ ייװצ ,רימ רַאפ ענייא -- סעטראק-טיזיוו

 -הֿכָאנ ןעלַאפנײא טשינ לָאז םהיא ,ןעקָארשעג טושפ ךימ ּבָאה

 -ןיאּב ,ךיא ןיב רעבירעד ןוא ,ווָאשָאלװ ןייק ןעמוקוצּבָארַא לָאמ

 -יװ ןיימ טרָאד ןעוָאלוצרעּביא ,םייהַא םהיא ןצ קעװַא ,הרירב

 ןעװעג דָארג רע זיא ,טסגנַא ןעטױױג ןיימ וצ ,עטרַאק-טיז

 יב םהיא יה ןעגנערברעפ טזומעג כָאה ךיא ןוא ,,םייחרעדניא

 | ,טייצ העש עּבלאה א

 וצ טגָאזעגוצ טָאה רע סָאװ ,ןופרעד רע טָאה ןעגיוהעגנָא

 ,קרעמעב םהיא ּהָעֹה ךיא רעּכָא ,ָאשָאלּפ ןיא ונוא ןעכוזעּב

 טייצ רעצרוק ַא ףיוא זיולּב ןיהַא ןערהָאפעגסױרַא ןענעז רימ יא

 -נײרַא גָאט עדַאיל ַא ןיפמ ךיז ןענעז רימ זַא ןוא ,ןעהורוצּפָא ךיז

 ןעגעװ טגערפעגכָאנ ךיז טָאה רע .ָאשרַאװ ןייק קירוצ ןערהָאפוצ

 ץעקלענא ןעגעוו -- טֿפיזרַאפ סיורג טימ ןוא רעטומ סעקלענַא

 ,ןהעטשרעפ וצ ןעּבעג טלָאװעג ,גיטנעק ,רימ טָאה רע ,אפוג

 ,קיטרעג-רעטניה םוש 8 ןהֶא ךָאנ ךילטנעגייא ךיז טגערפ רע זַא

 םײװ ױזַא ןענעז רעּבֶא ןעװרעג עניימ .רעטנַאקעב א יװ זיולב

 רעּבָא ,ןָאטעג ךָאטש ַא ךימ טָאה סָאד ךױא וא ,טלעקיווטנע

 -ָטִט סנַאכוטַאּב םעד זַא ,םינּפַא ?עיטסעב א רַאפ סָאד זיא סָאװ

 ןיא ןָאסעג ףיטש א טוג עציגגיל יי ןוחצנ ץיכגנ ןעּבַאה ןרעט

 קפס םוש ןײק זיא סע םורָאװ ,ןעידעלש רעשיכיירטסע רעד

 -נהע ױזַא ןענעז סָאװ ,טיקצימרָאק ןעלעגייא עגיזָאדיד זַא ,טשינ

 -ֹבָא רעשיזעלש ַא ןופ טשינרָאג ןענעו ,רענרעק-עװַאק וצ ךיל

 ,גנומַאטש
 אמתסמ סָאד ןוא ,רימ וצ ךילפעה רהעז ןעוועג זיא רע

 יקצימרָאק ,תמא .שנעמ רעֿפילגעמרעפ ַא ןיּב ףיא לייוו ,ראפרעד

 -עג טשינרָאג םהיא ךיא לעװ בגֲא ,רימ ןיא טשינ ךיז טגיטיונ

 טשינ ןעצונ םוש ןײק רע טעװ ןעגעמרעפ ןיימ ןופ ןוא ןעּב

 וצ גנטכַא רענעי טימ ןעגנורדעגכרוד זיא רֶע רעּצָא ,ןעּבָאה

 ינַאניפ ללּכב סױא ךיז ןענעֿפײצ סע רעכלעוו טימ ,תורישע

 עלעירעטַאמ ענעי ןופ טסעומשעג רימ ןעּבָאװ הליחּתכל ,ןעטסיס

 ,רעגיטכיר רעדָא ,ןעטילעג טָאה סע עללעוו ןופ ,ןעטייקגירעווש



 3 ןעבילג 8 ןהָא

 טױל ,רעטומ סעקלענַא םויה-דע ךַאנ טדײל סע עֿכלעװ ןומ
 הערעטַאר טנָאקעג ךסטא ךַאנ ןעמ טָאה ,גנוגיימ סיקצימראק

 עגיזָאדיד סוג רהיא ןעפיוקרעפ טלָא ןהעג טלָאװ .8 ירפ ןעװ

 טאד ןעו םורָאװ ,םזיטנַאמַאר טימ יקצימרָאק טרעלקר ועד תונשקש
 ,גנוריניאוה יד ןעריימוצסיוא טייקפילנעמ 8 ןעצעג טנָאקעג טלַאװ

 ךעטפעשעג יד ןעװ רעּפָש ,ךילדנעטשרעפ ןעוועג ךָאג סע טלָאוו

 ,ףוּפ רעטכעלש א ןעמוק טעװ ,טציא ךעהעג יז יו לג ןעהעג

 .ץעגרע ןופ "ףללה; ןעקוררעטנוא ףו לז סט ןעדייט

 -אט טָאה ןוא ןרעדױלּפ ןא ביל טָאה שנעמ רעגידטדרפד

 -גוא ןוא טייקכאװש רעזנוא ןטגעוו טרעדיױלּפעגסױרא ךלַאּב יק
 טושפ ונא יב ךיז טרעגלַאװ ,גנוניימ ןייז טול .ןעגגונדרא
 -פױא ןוא ןעגיוהנָא ראו ךיז ףראדעה ןעמ ןוא סַאג ןיא דלעג
 ןייו ,ליּפשייּפ ןעטסעב ץראפ ןעניד ןעק ןיילט רע .סע ןעציוה

 רעּבָא ףוס-לּכ-ףוט ,תוררש עכייר עלַא יװ ,טבעלעג סָאה רעטָאפ

 -רעפ ןעפנאה ךופ זַא ,תובוח ליפיוזא ןיא ןעלאפעגניירה רע זיא
 ןוא--ןעדלוג דנעזיוש טרעדנוה טומיסקַאמ ןעּבייּברעפ זיא ןעגעמ

 | | ?טאװ טנייה
 .-הענרעטנוא עסיוופג א ןעגנילעג טעװ רימ .םיוא  ,טגייה --

 .ץניַײמ ןערידיוהקיל ןענַאק דלַאב ךיא לעװ ,ןאטסעקרוט ןיא גנופ
 ײלַּפ ןענָאילימ טֿכַאמעג ןעּבָאה ןעכירג ןוא ןעדוי ,ןעטמעשצג
 ףיא ?ןענידרעפ טשינ ךיוא רימ ןעלָאז סָאװרַאֿפ חס ,ןעדאירודַאפ
 טרָאד .רָאנ גערפ ךיא רעּבָא ,ליפשייפ סלַא טשיג ךיז לעטש

 לפטש רעבירעד יקאט ןוא ,טרָא גונעג ןעמעלַא רַאֿפ ָאד ןיא
 ,עגארפ עגיזַאזיד ךיא

 .טע טצױעב סָאװ ,שנעמ א סָאד ויא ,גנונלימ ןיימ טיול

 ץנַאגַא סָאד ןיא יװַא רעּבָא ,טםעשעג ןיא טייקטקישעג סָאװ
 .שגעמ רפשיראב

 ןייק ךיז ןענָאק סָאװ ,ןעשנעמ ןענעז רימ--השעמ עטלַאינַא
 ןָאק שנעמ רענלעצנייאינא זא ,וליפא ּביולג ךיא .ןעּבעג טשינ הצע
 טפַאשלעזעג עצנַאג יד רעּבָא ,ןעדַאירדָאּפ ייּב ןענָאילימ ןעכַאמ
 -אילימ לעֿפװ טשיג ןוא םייחרעדניא ךיז ייּב ןעטיײּברַא ףרַאזעב
 ,ןעדַאירדָאּפ רענַאטסעקרוט יד ליג ןענ
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 יז דלַאּביװ ,ץעקלענא טיהעגּבָא ,סיוא-טזייו ,.טָאה טָצִג
 ףעשנעמ ןעגיזָאדמעד טימ ןעּבעל רהיא ןעדנוּברעפ טשינ טָאה
 סלַאפנעדעי רעּבָא ,תולעמ ענייז ןעּבָאה ךיז ןָאק רע ,ךילריטַאנ
 ,רעטקַארַאפ רעדנַא ץנַאג ַא ןופ ןױשרַאּפ רעלַארָאמ ַא סע זיא
 -רע זיא סָאװ ,ןעשנעמא ןעפערט טנַאקעג טָאה יז ּבױא רעּבָא
 { ןעלקנעוק רעּבירעד ךימ ךיא ףרַאדעּב ,רימ רַאפ רעג

 ! טוסט טאקע לשאול

 ,ראורבעפ ןעמ=28 סעד

 רעד סָאװ ,סָאװטע ךיז ןעגיהורנואעּב ןעמַאד ערעטלע יד

 ךיז טלָאװ ייז יװ ,סיוארָאפ לענש ױזַא טשינ ךיז טקור ןינע
 ,עמומ יד ןעדירפוצ טשינ אמּתסמ זיא סרעדנוזעּב ןוא ,טלָאװעג
 סָאד ןוא טייקגיהור יד רעּבָא .עגידלודעגנוא'נַא עכטּב זיא סָאװ
 טומ וצ-טיג ,םינּפ סעקלענַא ףיוא ּבָא ךיז טלעגיּפש טָאװ ,קילג
 -ילג רָאנ ןָאק ןעמ יװ ,רימ טבױלג עקלענַא .ןעמַאד עטלַא יד
 -לעװ ןיא ,ןעגיוא טימ רימ ףיוא טקוק יז ןוא ,ןעשנעמ ַא ןעּב
 ןענעז תונויער עניימ .יורטוצ ןעֿכילדגענוא סױרַא-ןעייל ךיא עֿכ
 דנעװָא זיפ הירפרעדניא ןופ זַא ,רהיא טימ ןעמונרעפ טייוו ױזַא
 ןױוש ףךיא ליװ טציא .רהיא ןופ ןעסיירּבַא טשינ ךימ ךיא ןָאק
 ןױלּב ןײלַא יז ךיא רהעגעּב טציא--ןעטרעצנָאק ןייק טְשינ
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 ,ץרעט ןעט-4 םעב

 ,רימ רַאפ טגידנערעפ ױזַא ךיז טָאה גָאט רעגיטנייה רעד
 .טלַאק גונעג ןייז ,ןײרַא דנעה יד ןיא ןעמהעג ךימ זומ ךיא זַא
 תעשּב ,רדס ַא יי ןעטלַאה ןענָאק ךימ לָאז ךיא זַא ,גיטולּ
 ךיא ,ףוס ןופ ןעּבֹהנָא טשינ ןוא ןעביירשעב ץלַא לעװ ךיא
 -לֵא ,ןיא לרוג רעד ןעטלַאהוצסױא זוּכ ןייק טשינ רעּבָא בָאה
 -רָאג טלָאװ ךיא .ןעפרָאװעג יו ,טוג ױזַא רעדָא ןעפרָאװעג ,ָאז
 ץלַא ןופ רעהירפ סע טלָאװ ךיא ןעװ ,ןעּבײרשגָא טנָאקעג טשינ
 | .ןעּבירשעגנָא טשינ

 גָאט ןעּבלַאה םֹורַא .ןעּבױהנָא ןיוש ךיא ןָאק טציא ןוא
 טניײה ,גָאטימ ןעגיהירפ םוצ ןעמוקעג סיקסניטַאינש יד ןענעז
 -רעד ןוא ,עסעיּפ עײנַא ענייז טלעטשעג רעטַאעט ןיא טרעוו
 ףימ םגה .טדָאטש ןיא קירוצ דנעװֶא ןיא יז ןערהָאפ רעּב
 רימ ןעכַאה ךָאד ,רבדמ רעװָאשַאלּפ ם'ניא טוג ץנַאג ךיז ןעריּפש
 -ענוצ תמאּב זיא עקלענַא ,טסעג יד טימ טהערפעג קרַאטש ךיז
 -ץֹּבַא טַאהעג ךיוא טָאה יז זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,יײז וצ ןעדנוּב
 סָאװ ,םעלַא םעד ןעגעװ ןעצימע טימ ךיז ןעלייט וצ שינפרעד

 ױלַאּב טָאה ַאקסניטַאינש יורפ .המשנ רעד ףױא טַאהעג טָאה יז
 טָאה יז ליפיו ףױא ןוא ,ןינע ץטימ טלַאה סע יװ ,ןענַאטשרעּפ
 ךעלעטקַא ערהיא טרַאּפשעגרעטנא ןליפַא יז טָאה ,טגָאקעג
 -רָאנ ,טרָא ןופ ןערהיר רעכיג ךיז לָאז רע זַא ,ןעגָאװ ן'רעטנוא
 ןעגעװ טסעומשוצ ךיז טָאה ןעמ סָאװ-רָאנ ןוא ןעמוקעג סָאװ
 רעד וצ ןאטעג גָאז ַא ףּכית טָאה יז יו ,עלקקגיוו וצליטש רעזנוא

 יעמהומ = =
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 ,ךיא העטשרעפ טציא !גיחור ןוא בי. זיא ָאד יװ ,ךַא--

 ןוא טוג רהעז ןייז ָאד זומ לראּפ ןעגנוי ןעגיזאדמעד ךיוא זַא

 .ָאשרַאװ ךָאנ טשינרָאג ןעקנעּב יז

 סוג טנעכייצעגסױא ןעּבָאה עדייּב רימ--עקלענַא ןוא ךיא

 ןיא טַאהעג טשינרטג טָאה יקסניטַאינש יורפ זַא ,ןענַאטשרעפ

 ,לרָאּפ גנוי ןעפורעגנא זנוא טָאה יז תעשּב ,רעטלע רעזנוא ןעניז

 ײה ש'רוהעגרעביא ענשימוא גָאטימ םייּב יז טָאה ,סנעגירעּביא

 ".עגנוי יד, ָאד; ",לרָאּפ גניא ָאד :לָאמ ןהעצַא

 טקירדעגסיױא ןעּבָאה ןעקילב סָאקסניטַאינש לורפ רעב

 -גײנ עשרעּבײװ טכע ליפױזַא ןוא זנוא וצ עיטַאּפמיס ליפיוזַא

 יא ,ךז ןעשיװצ ןעסעומש עדייּב רימ סָאװ ,ץלַא וצ טייקגיר

 רהיא ּבָאה ךיא זַא ,רהיא וצ טסָאּפעג ױזַא סיּפע ךיז טָאה סָאד

 ירהע ןוא עגיטומטוג עגיזָאדיד ןעוועג-לחומ ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ

 -נוא ןופ גנולעטשנעמַאװצ יד זַא ,ןיימ ךיא ,גנושימניירַא עֿביל

 רעֿפיג טלעטרעצ ,ענשימוא ןָאטעג טרעװ סָאװ ,ןעמענ ערעז

 ,ףיוא-טגער סע רעדייא ,ץרַאה סָאד

 "יגעגרעפ טימ טרעהעג ךיוא ,גיטנעק ,סע טָאה עקלענַא

 ןעגיטפעשעב רהיא ןיא ,טסעג יד ןעמהענפיוא רהיא ןיא .ןעג

 ײױ ױַא ,סגיזַא סיּפע ןעגעלעג זיא ,גָאטימ ץתעשצ ייז טימ ךיז

 . ,עט'תיבה-לעּב רעגנוי ַא ןופ קורדנײאינַא טֿפַאמעג ןילקריוו טָאה

 "רע םוצ טסעג עביל ףױא יז טמהענ זיוה ןיא ךיז ייּב סָאװ

 "נַאג יד ןוא ,טהערפעג רהעז סע טָאה ןעמהומ רעד ,לָאמ ןעטש

 יז וצ גיצרַאה רהעז ןעװענ יז זיא גָאטימ ה'נפ טייצ עצ

 עגיד'הנושמ ַא סיּפע טקרעמעּב ךיא ּבָאה ייּברעד ,סיקסניטַאינש

 ךיא ןעװ ,טּבױלגעג טשינ ןירעד ןיטולחל טלָאװ ךיא ןוא ךַאז

 ײּב :ןעגױא ענעגיא יד טימ ןהעזעג טשינ ןיילא סע טלָאװ

 טּבױל ןעמ תעשב ,ןרעיוא יד ךיז ןעלטיור אקסגיטַאיש יורפ

 רהיא טּבױל ןעמ ןעװ ,לָאמ סעדעי ךיז ןעלטיור יז ,ןַאמ רהיא

 יטױרַא טשינ ךיא ּבָאה יצ !ןיינ--הנותח ַא ךָאנ רהָאי טֿכַא ,ןַאמ

 רעהירפ ּבָאה ךיא תעשּב ,ןעטײקשירַאנ עגיטלַאװעג ןייק טגָאזעג

 !סנילױּפ יד ןעגעוו ןעבירשעג

 ַאזַא לרָאּפ ןייא .טנעֿכײצעגסױא רודַא זיא גָאטימ רעד

 ,ףױא טקוק סָאװ ,רעדעי תמחמ ,תונותח ןעסַאמ ןעפורסיורַא ןָאק
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 -חנתה ךיא לעװ ,ױזַא ּבױא !ע; :השעמ-תעּב ךיז טגָאז ,ייז
 ןוא ןַאמ ןהעז וצ ןעװעג טרעשעּב ןיא ,תוחּכל ,רימ "!ןעגָאה
 ,עזָארּפ-סנעבעל רעד ןופ ןייש ןעױרג םעד ןיא טשיג םייוו
 ,טכל ןעכילהערפ ַאזַא ןיא ראג

 גיטפניק רעזנוא ןהעזעג ךיוא ,סיוא-טזייװ ,טָאה עקלענַא
 ןופ ןענַאטשרעּפ סע בָאה ךיא .טכיל רעגיזָאדמעד ןיא ןעּבעל
 ,החמש ןופ טניישעג טָאה סָאװ ,טכיזעג רחיא

 ןיא ןעבילּגרעפ ץיקסניטַאינש טימ ךיא ןיּב גָאטימ ן'כָאנ
 טנייפ טשינ טָאה רֹע זַא ,טסואװעג ּבָאה ךיא לייװ ,לַאז-סע
 -עטלע יד .עװַאק ן'לָאנ קַאינָאק ךעלזעלג רָאּפ ַא ןעקנירטוצסיוא
 טימ עקלענַא ,לָאז ןעגיאייגרעד םיניא קעװַא ןענעז ןעמַאד ער
 טימ ןעמָאּבלַא ךָאנ ןעביוא ןעפָאלעגפױרַא ןענעז ן'אקסניטַאינש
 -טיוא ןעמונעג לייוורעד רימ ּבָאה ךיא ןוא ןילהָאװ ןופ ןעטפַאשדנַאל
 -עּב םהיא טָאה סָאװ ,עסעיּפ ןייז ןעגעו ץיקסניטַאינש ןעגערכ
 ,רבע רעזנוא טרהירעפ סעומש רעד טָאה םעדכָאנ .טגיהורנוא
 טשינ ךָאנ ףיוא ןעּבױהמױא טבורפעג ךיז ןעּבָאה רימ תעשכ
 ױזַא יװ ,טלהעצרעד רימ טָאה יקסניטַאינש ,ןעלגילפ עטרעדעפע
 טשיג טָאה רע יװ ,טנעלַאט ןייז טנעקרענָא זייוונעפוטש טָאה ןעמ
 טלעפייהצ רע ױזַא יװ ןוא ךיז ןיא טלעפייווצעג לָאמ ןייא
 טמהענרעפ טנייה סָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשינ ,טגייה ויּב ךָאנ
 ,טרָא ןעניײדובּכב ץנַאגַא ךרע-יפל רע

 -וט סָאװ--,ןָאהטעג גערפ ַא םהיא ךיא ּבָאח--,רימ גָאז--
 ג םהור ןייד טימ וטס

 ? םהור ןיימ טימ ךיא וט סָאװ ,טסייה סָאװ--
 יו רעדָא ּפָאק ץפיוא ערטימ ַא יװ ,םהיא וטסגָארט ,ונ--

 -ביירש ןייד ףיוא טהעטש סָאד רעדָא ,זלַאה ןפיוא גנורדלָאז א
 ,שנעמ ַא יה ,סע גערפ ךיא !לָאז ןיא טגנעה סָאד רעדָא שיס
 סָאװ ,סניױזַא זיא סָאד סָאװ ,טשינ ףירגעּב םוש ןייק טָאה סָאװ
 ,סש טצינעב ןעמ תעשּב ,טימרעד טוט ןעמ

 ףיא ןוא ,םהיא ץיזעב ךיא זַא ,ןעלעטשרָאּפ ךיז מא ל---
 -ייג םירָא גיטלַאװעג ןייז ףרַאדעּב ןעמ :ױזַא ןעגָאז ריד לעװ
 ץפיא ןעגָארט םהור םענעפורעגיװַא םקד לָאז ןעמ זַא ,גיטס
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 רעדָא שיטּבײרע ן'פיוא םהיא ןעלעטשקעװַא ,זלַאה ץץפיוא ,ּפג;ק

 -ַאװ ּבױהנָא ןופ זַא ,הדומ ךימ ןיִּב ךיא ,לַאז ןיא ןעגנעהפיוא

 ,לעשנעמ ןיילק ַא רָאנ רעּבָא ,עּבילנעגייא יד לעטיּב ַא רע טמיר

 ןימ ַאוֲא טימ ןָאק ,ןעּבױהעגפיוא לָאמַא טימ ךיז טָאה טָאװ

 עלַא יד םהיא ףיוא ןעטייּבסיױא ןוא ןעּבעל ןייז ןעליפסיוא הפינח

 יד ןיש זיא שרעדנַא סיּפע ,וטסהעז .קילג ןופ טינפוא ערעדנַא

 ,טפַאשלעזעג רעד ןעצונ טגנערּב טײברַא ןייד זַא ,גנוגייצרעּביא

 סע רעּבָא .גנוגידירפעּבַא ןעניפעג שנעמ ַא ןָאק ןירעד טָא ןוא

 רעגינעװ רעדָא רהעמ ַא טימ ץימע תעשּב ,ןעקילגעּב ךימ לָאז

 ךייא ןענעז רימ, :טפַאשלעזעג ַא ןיא רימ טגָאז ףוצרּפ ןעשירַאנ

 סע ךיא תעשּב רעדָא ",ןעטונימ עמהעגעגנָא ליפיוזַא רַאפ גידלוש

 גנוטייצ ַא ןוא ןעֿכָאקרעּביא טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,סנױזַא סיּפע

 רהעז רענעייל ערעזנוא טימ-ןעלייט רימ, :ּבָא-טקורד ןוא טמהענ

 רעד העװ טוט ,א . ןעטמהירעּב רעזנוא .הרושּב עגירעיורט א

 ?ךימ וטסלַאה ןעמעוו רַאפ ! יופ ? ןעקילגעּב ךימ סָאד לָאז--"ךיוּב

 טשינ ךיוא ןיּב ךיא--,ןעמורעגנָא ךימ ךיא טָאה--,רָאנ-רעה--

 סָאד .ןעּבױל םהיא לָאז ןעמ ,ליװ שנעמ א רעּבָא הואג-לעּב ןייק

 טשינ ןיּב ךיא ,טָאװגרהע .טּפַאשנעדייל ענערױבעגנָאנַא זיא

 :גיצרעהרעפָא ןעגָאז ריד לעװ ףךיא רעּבָא ,האוג-לעּב ןייק

 טדער ןעמ תעשּב ,,גיהעפ ןיּב ךיא זַא ,ןענעקרענָא ןטשנעמ תעשּב

 שטָאכ זיא ,יז טרעיודעּב ןעמ תעשּב ,ןעטייקגיהעפ עגיימ ןופ

 -"מַא ןעגױא יד רַאפ טלָאמעד רימ טהעטש טייקגיטשינ ןיימ

 טרָאפ--גונעּת ןרעטיּב ַא וליּפַא רימ רע טפַאשרעפ ךָאד ,ןעטסיטלוּב

 | : ,גונעּת א רעּבָא

 ןוא ,ךיז טסרעיודעּב ןיילַא וד לײװ ,רַאפרעד זיא טָאד-- '

 קעװַא טשינ ךיז רהעק רעּבָא .וצרעד טכער ךילטנעגייא טסָאה

 סע זַא עוייװרעד וצ העדּב טשינ ּבָאה ךיא .עגַארּפ רעד ןופ

 םהיא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןעגינעגרעפ ןעפַאשרעפ ןעצימע ןָאק

 ,.לעזייא

 !םהור ץטימ טהעג סָאװ ,גנוטֿכַא יד רעּבָא--

 הא רעגידוערהירַא רהעז עכטּב זיא סָאװ ,יקסניטַאינש

 קעװַא ךיז טצעז ,רעמיצ ן'רעּביא סעומש ן'תעשּב םורַא-טּפיױל
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 -עגרעדינַא לָאמסָאד ךיז טָאה ,ןעשיט ןוא ןעלהוטש עלַא ףיוא

 : ןעפורעגנָא ךיז ןוא רעטסנעפ ץפיוא טצעז

 "עג רעזנוא .רערעיײט ןיימ ,העוט ךיז טזיּב וד ? גנוטֿפַא--

 טגיטלעוװעג זנוא יי יגנעג עגיד'הגושמ ערהיא טָאה טּפַאשלעז

 -ָאקַא ,רעגייטש ַא ,ּביירש ךיא ,האנק עשינַאקילגּפער טֿפעינַא

 סָאװטע ןיוש ןיּב ךיא ! טוג--רעטַאעט ן'רַאפ טײּברא ךיִא ,טידעמ

 -ווסױרַא ןעלעוו סעידעמָאק עגיימ רעּבָא ,רעסעּב ךָאנ--טנָאקעּב

 טּבױה סע ?גרוטַאמַארד ןעטייווצ א ייּב רשפא ,וטסניימ ,האנק ןעפ

 8 ,רענישזניא'נא ;ןייז-אנקמ רימ טעװ סע !ןָא טשיגרָאג ךיז

ַא ,רָאגַאדעּפ א ,רעטלעטשעגנָא-קנַאּב
 רעד ןופ טגעגַאיגַא ,רָאטקָאד 

 סעידעמָאק ןייק לָאמגייק רָאג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשגעמ ,ןהַאּבנעזײא

 יָאז ריד יז ןעלעװ ריד טימ רהעקרעפ ןיא .ןעּבירשעג טשינ

 ןעקור ןיד רעטניה ןוא גינעוו ריד ןופ ןעטלַאה יז וַא ,ןעג

 ןעלעװ .ּבָארַא ןעּבױא ןופ ריד וצ ןעהיצעּב ךיז ייז ןעלעוו

 ײוַא ךיז ןעלָאז ייז ידּכ ,טנעלַאט ןייד ןרענעלקרעפ ענשימוא

 עב ךיו טָאה ץימע בױא .רעסעּב ןהעוסורַא ןיילַא םורַא

 טעװ וד סָאװ ,רעדיינש םענעגייא םעד ייב קוטרוס א טלעטש

 טימ ןָאט היצ א טייחנעגעלעג רעטסעּב רעטשרע רעד ייב רע

 רע !שנעמ ַא רימ ךיוא ? יקסניטַאינש, : ןעגָאו ןוא ןעלסקַא יד

 "!ךיא סָאװ ,רעדיינש טענעגייא םעד ייב ךיוא ךןָאד טהיינ רע

 םהור ןייד סָאװ טָא ,ךיז טרהיפ ונוא ײּ יזַא יװ יװ טָא

 .! יז טימ טגנערּב

 -ערּב ןעשנעמ דלַאּביװ ,טרעװ סיּפע םהור רעד זיא ךָאד--

 םהיא רַאפ קרַאק םעד ןעֿפ

 טסנרע םעדֿכָאנ ןוא טֿכַארטעפ טָאװטע ךיז טָאה יקטניטַאינש

 : טגָאזעגסױרַא

 ףיוא תושממ ַא םהור רעד טָאה ןעּבעל-טַאװירּפ םיניא--

 רעד רַאפ עלעקנעּבסופ סלַא ןעניד ןָאק רע ליפיוו ףיוא ,ליֿפױזַא

 ,יורפ רעטגילעג

 םעייג ךיז וטסּברעװרעד גנומיטשעּב ַאזא ךרוד רעּבָא--

 ,טהור
| 

 ירימ וצ ןעפאלעגוצ לענש זיא יקסניטאינש
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 ענייד ףיונוצ-ּביולק--.ןעירשעגסיוא רע טָאה--! ָאי יָא
 ןוא ןעזעװ טּבילעג ןייד וצ ייז טימ קעװַא-העג ,ץנערקרעברָאל
 ףיז ןעֿכערּב ןעשנעמ סָאװ בילוצ ,סָאד, :םהיא גָאז
 יז סָאװ ,קילג רַאפ ןעטלַאה ײז סָאװ ,קרַאק םעד
 בָאה סָאד ,תורישע טימ גָאװ ןײא ףיוא ןע לע טש
 טציא ףיורעד עשזלעטש-ךײמ טציא יא סטָאד ךיא
 -עג ןייז וטסעװ ,ןָאט יװַא טסעװ וד ּבױא לעסיפ ןײד
 -יװ טלָאװעג טסָאה וד ?טסהעטשרעפ--ןעּבעל עצנַאג סָאד טביל
 !טציא וטסייו טָא--םהור ןופ ןיירּפ םעד ןעס

 יא עמעט רענעגיא רעד ףױא סעומש רעגידרעטייוו רעד
 ַאקסניטַאינש יורפ ןיירַא ןיא סע : ןערָאװעג ןעֿכַארּבעגרעטנוא
 .טקעּפש ןיא ןהעג טלָאװעג ןעבָאה ייז .עקלענַא ןוא

 ?ַאקסניטַאינש יורפ ןיא סע טציז לידש ַא רַאפ סָאװ רעּבָא
 ,ןחעג יז געמ יצ ,ןַאמ םעד ןעגערפ ןײרַא טש'רמולּכ ןיא יז
 -עג רָאנ יז טָאה ןוא המכסה ןייז ןעּבעגעג טָאה רענעי זַא ןוא
 וצ ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה ,רעמירַאװ ןָאטנָא ךיז לָאז יז ,ןעטעב
 ;עלעֿכײמש ביל ךיוא רעּבָא ,שימלעש ַא טימ רימ

 ! ןעּביולרעד טשינ ץעקלענַא טעװ רהיא ןוא --
 5 'ית עמַאס טלעטיוררעפ ,ךילריטַאנ ,ךיז טָאה עקלעגַא

 ךױא ,יא ,ףלָאװ רעטלַאנַא ,ךיא סָאװ ,סָאד רעּבָא ,ןרעוא
 רימ ךיא ןָאק סָאד--טונימ רעטשרע רעד ןיא ןערָאװעג-שטשוטמ
 ןיִב ןוא ןעשרעהעּב וצ טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא .ןעקנעש טשינ
 יז ןעגָארטעגוצ ,דנַאה רהיא ןעמונעג ,ן'עקלעגַא וצ ןעגנַאגעגוצ
 : ןעפורעגנָא ךיז ןוא ןעּפיל עניימ וצ

 ןוא ,ןירעלהעפעּב יד עקלענַא זיא ,װָאשַאלּפ ןיא ,ָאד--
 .להעפעּב רהיא רעטשרע רעד ןרָאהעג ךיא

 -וצ עלַא רימ ,ץיקסניטַאינש ןעגעלרָאפ טלָאװעג ּבָאה ךיא
 -עגֹּבָא ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא ,טקעּפש ןיא ןהעג ןעלָאז ןעמַאז
 ןעגעװ ןעדייר וצ שינפרעדעּב ַא טַאהעג ּגָאה ךיא .ןעטלַאה
 זַא ,ןהעזעגרָאפ ּבָאה ןוא ןעּבָאה-הניתח זיימ ןעגעוו ,ן'עקלענַא
 .עגַארפ עגיזָאדיד ןערהירעּב ףוס-לפ-ףוס טעו יקטניטַאינש ךיוא
 -רעד וצ גנַאגרעּביא םעד טרעטכילרעפ ראגָאז םהיא ּבָאה ךיא
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 "עו ןעמַאד ערעזנוא יװ ,דלַאּב םהיא ּבָאה ןוא עמעט רעגיזָאד

 : ןָאטעג גערפ ַא ,סױרַא ןענ

 ענייד ןיא טלעקנעווקעג-טשינ ,גידנעטש ,ָאזלַא ,וטסּביולג--

 | ? ןעמגָאדסנעּבעל

 לָאמעלַא ,רעגיטֿכיר ,רעדָא ,לָאמ שרעדנַא'נא יו 'והעמ---

 ,סרָאװ ןעשַארדעגסױא רהעמַא טלעװ רעד ףיוא ָאטשינ ,ךיילג

 טשינ רימ זיא םעד ּבילוצ יקַאט ןוא ?עּביל, טרָאװ סָאד יו

 ייל :ןעגָאז ריד לעװ ךיא רעּבָא ,סע ן'רזח'וצרעביא םהענעגנַא

 -גָאדסנעּבעל עניימ ןענעז סָאד--טרּפ ןיא עּביל ןוא ללכ ןיא עג

 "יא ןעריפָאזָאליפ וצ טשינ--ףיורעד טציטש עיפָאזָאליפ ןיימ .ןעמ

 יטרעוו טשיגרָאג ןעבעל סָאד זיא יז ןהָא ,ייז רע

 ר"מ רעדָא טרפ ןיא טבי; -טגעוו ןָאט סעומש-ַא רימָאל--

 טרָאװ ץכרוד טרָאװ עגיוָאדסָאד ןעשיוטרעפ רעסעב ןעלעוו

 ,יד'ופ
 !יורפ :ָאזלַא .ןעשיוטרעפ דימָאל ,טוג--

 לָאװ ףוא ,טשינ וטסהעז עשז-ןיוש ,רערעייט ןיימ--

 ּ!קילג ךילנעזרעפ ןייד טסטיוב וד טנעמַאדנופ ןרעֿכיז-טשינא

 זיא סע ליפיוו ףיוא ,רעֿכיז טשינ ליפיוזַא ףיוא זיא רע--

 וי ירהעמ טשינ--ןעּבעל רעזנוא רעֿכיז טשינ-ללּכמ

 ,ןעקילגמוא ענעי ןעניז ןיא טַאהעג טשיג ּבָאה ןיא רעּבָא

 ײַאינש ןיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,ןעגנערּב יז ןָאק טױט רעד סָאװ

 :טקרעמעּב ן'יקסניט
 ףילנעזרעּפ ןייד טשינ רעניימעגלַארעפ .ךיד םרַאּברעד--

 טשיג ךָאד ןָאק ןעמ רעבָא ,ןעפָארטעג טוג טסָאה וד ,קילג

 ?ךיוא ןעפערט
| | 

 הע .ןופרעד ןערעה טלָאװעג טשינרָאג טָאה יקסגיטַאיבש

 "נַאג ןעפערט ןעמ ןָאק לָאמ טרעדנוה ןופ זַא ,ןעזיוועגפיוא טָאה

 ,רעסעּב ןעגעז ,גנוניימ ןייז טול ,ןעיורפ .לָאמ גיצנייג עצ

 | | יזנוא רַאפ רעלעדייא ןוא רענייר

 -- "ףואוסױוא טושפ רימ ןענעז יז טימ ךיילגרעפ ןיא--

 שורפּב ,ָאי--,דנעה יד טימ גידנעפרַאװ ,ןעירשעג רע טָאה--! ןעפ|

 סָאד היװרעסּבָא ךיא לײװ ,ריד סע גָאז ךיא ! ןעפרואווסיוא
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 לייװ ,ןײלַא רַאפרעד ץיוש ןעריוורעסּבָא סע ןָאק ןוא ןעבעל
 ,גרוטַאמַארד א ןיּב ךיא

 ףױא יװ ,לחטש ץפיוא טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה ָאד
 -עג רעטייו ןוא רימ וצ טנהענרעד זײװֿפעלסיּב ךיז ,דרעפ ַא
 ,ץיה רעגינעוו-טשינ טימ טדער

 דנַאל םינפ סעפלַאמ ןַאהרַאפ ןענעז ,טגָאז ַאמויד יד יװ
 ףירעד רעּבָא ,רעמיוצ ליױמ ןיק טשינ ןעּבָאה טָאװ ,דָאנ
 ם'נופ עּפלַאמ ןייק ןעמהענ טשינ טסלָאז וד זַא ,ןעגיוא ךָאד וטסָעה
 טשינ ןַאמ םעד ןערַאנּבָא טשינ יורפ ַא טעוו ללּכּב .דָאנ דנַאל
 ןעֿכַאמ עילַאק יז טעװ ןײלַא רע ןעדייס ,םהיא ןעטַאררעפ
 -קעװַא רעדָא ,ןעלהיפעג ערהיא ןעֿכַאלטױא ,געוװ ןופ ןערהיפּבָארַא
 ךרוד ,טײקֿכַאלּפ ,םזיאָאגע ,טייקניימעג ןייז ךרוד ד ןעסיוטש
 !ףיל יז ּבָאה וד .רעטקַארַאֿכ ןעגיטשינ ןוא ןעקשטיגיילק ןייז
 רַאפ רָאנ ,הבקנ ןײד רַאפ זױלּב טשינ ןעריּפש ךי יז לָאז
 יז םירָאװרעד ,ןעצרַאה ןיא יז גָארט ,דניירפ ןוא דניק ןייד
 וטסגעמ טלָאמעד ןוא ,להיפעג ןייד ןופ טײקמירַאװ רעד טימי
 רעקרַאטש ץלַא רהָאי ןעדעי טימ יז טעװ טלָאמעד ,גיהור ןייז
 רהיא טעװ טצעלוצ ןוא ריד וצ ןעילוטוצ ךיז ןעקרַאטש ןוא
 רהיא סע וטסעװ .גניליווצ רעסַאיס רעד יװ ,ןעסקַאוװפיונוצ ױזַא
 ןייד ךרוד ןעמיױטשקעװַא ,ןעכַאמ עילַאק יז וטסעװ ,ןעּבעג טשיג-
 טעװ םיק ,קעװַא טעװ יז !ןעוָאלרעפ ךיד יז טעװ ,טייקגיטשיג
 ,דנַאה יד ןעגנַאלרעד רהיא ,שנעמ רעלעדייא רהעמ ַא ,ץימע
 .ץרַאה . רעגיזָאדרעד ךָאנ טצֿפעל יז לייוו ,קעװַא זומ יז לייוו
 .ןעמעטָא םוצ טפול ךָאנ יװ ,טײקמירַאװ

 -רעד ליפזַא ףיוא ךיז רע טָאה רעטרעװ עגיזָאדיד טימ
 ןופ לעטדנעװ ץטימ טקירדעגוצ יױזַא ךימ ןוא רימ וצ טנהענ
 ןעּבָאה םורַאױזַא .ןעהיצקירוצ טזומעג ךימ ּבָאה ךיא זַא ,להוטש
 יקסניטַאינש ןעֿכלעװ ףיױא ,רעטסנעפ םוצ טקורעגוצ ךיז רימ
 ; טגָאזעג רעטייוו ןוא ןעגנורּפשעגּפױרַא זיא

 -טיוט רעלילטפַאשלעזעג ַאזַא ייּב !טנעז רהיא ּפמעט יוו--
 -העפ סע ןעװ ,קילג ןײמעגלַא ןייק ָאטשינ זיא סע ןעװ ,טייק
 ַאזִא ,תוחפל ,ןעפַאשעּב וצ ,ןעגנונפָאה ,ןעגַאגפױא עטיירב ןעל



 35 ןעגיולג ַא ןהָא

 יב ךָאנ ןוא םויֲאֿפ ןפיוא ןערהירפ ! ןעּבַאגֿפױא ענױזַא ,קילג
 טייקשיראנ יד .רעייפ ןייק ןעדניצנָא טשינ םייהרעדניא ךיז
 בָאה : גיצרעהנעפַא ריד גָאז ךיא ! ןהעג טשינ רעטייוו ןָאק
 . הגותח

 ,ן'עקלענַא ױ א ןעויװעגנָא רימ רע טָאה ייברעד ןוא
 .טקעּפש ןופ ּבייו ןייז טימ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ

 ןעשָאלַאק ןיא סע טהעג טָא !קילג ןייד ןיא ואוו טָא--
 געװ וד .!הנותח ּבָאה ;לָאמַאֿכָאנ ריד גָאז ךיא !יינש ן'רעביא
 גָאו רעד ףיױא ףיא גָאז סָאװ ! דלָאג ןופ גָאװ רעד ףיױוא יז
 ךָאד טסָאה וד ?טסחעטשרעפ !יז געוו ןעטַארַאק ףיוא--.דלָאג ןופ
 ייזיֿפ ןיא זיולב טשינ ,טרָא-ןױאװ ןעגידנעטש ןייק טשינ טושפ
 ריפָאזָאליפ טשינ רעּבָא .ןיז ןעגיטסייג ןיא ךיוא רָאנ ,ןיז ןעש
 -יקגיהעפ ענייד טריפָאזָאליפעגרעּביא טסָאה וד יװ ,רעּביא יז
 ;! רהָאי גיסיירדנואפניפ ענייד ןוא ןעט

 ,סרעסעּב סיּפע ןעגָאז טנָאקעג טשינ טָאה יקסניטַאינש
 טימ ןעמיטש רהעמ לָאז סָאװ ,סנױזַא ןוא סרעלעדייא סיּפע
 קירד ַא טסעפ םהיא ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,ןעגנַאלרעֿפ עניימ
 טגָאזעג ןוא דנעה יד ןָאטעג

 ךיא .לייוו ,ןעריפָאזָאליפרעּביא טשינ יז לעװ ךיא .,ןייג--

 ,ביל יז ּבָאה
 יעמונעגמורַא ךיל'רבח ךיז ןעּבָאה רימ ןוא
 =מ 6 .ןץולורעד ףעמַאד עגנוי יד ןיירַא ןענעז לייוורעד

 -עגנָא אקסניטַאנש יורפ ךיז טָאה ,ןעמונעגמורַא ךיז ןעּבָאה
 ; ןעפור

 ףיז טָאה רהיא יװ ,טרעהעג רימ ןעּבָאה ,גידנעהעגקעווַא--
 -ַארּפש סָאד זַא ,ןיא העז טציא רעּבָא ,סיּפע ןעגעוװ טרַאּפשעג
 עו ,ןעסיו ףךיא געמ .םולש ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה שינעד
 !טדערעג ָאד טָאה ןעמ סָאװ ןעג

 ,טגָאזעג ךיא ּבָאה--,ןעיורפ ןענעוו--
 ?טעטלוװער רעד זיא סָאװ ןוא--

 -ייװ יד ןוא ,םורַא ךיז טמהענ ןעמ : טהעז רהיא יוװ--
 .ןעזײװסױרַא ןעֿכיגניא ךיז ןעלעוו ןעגלָאפ עגידרעט
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 יייז קינַאג םוצ ןערהָאלעגוצ ןיא טונימ רעגיזאדרעד ןיא

 רעד ןעלַאפעגוצ זיא גָאטרעטניװ ןעצרוק סעד ךָאנ ,ן;טילש רֶע

 ןיא ןערהעקמוא טוומעג ךיו ןעּבָאה טסעג ערעזנוא ןוא ,דנעװָא

 ,רעטעװ ליטש ןוא ןעש ַא ןעװעג זיא סע לײװ ,ןײרַא טדָאטש

 טסעג יד ןעטײלגעּב וצ ןעטָאלשעּב ןעקלענא טימ ךיא ּבָאה

 ,ךאילש ןזיּב

 ןעגױָאדמעד טימ טנגעווצ ךיז ,ןעװעג יקַאט זיא ױזַא ןוא

 ןיש זיא סע ,םיהַא טרהעקעגמוא ךיז רימ ןעכָאה ,לרָאּפ ןעּגיל

 "זנעװָא יד ט'ססוגעג טָאה לעמיה ןפיוא ,ךעלרעטסניפ ןעוועג

 יז .טכיױעג סעקלענַא ןהעזעג טוג ּבָאה ךיא רעבָא ,טייקטור

 יִצג טָאה יז וא ,ןענַאטשרעפ ּבָאה ךיא .טגערעגפיוא ןעוועג זיא

 ןעגעװ ךערפשעג ןעטימניא'נא קסניטַאנש יורפ טימ סָאה

 יָאוסֹורֲא ךיא לעװ טציא ןַא ,טפָאהעג רשפא טָאה יז ןוא ,רימ

 ךילקערש יז טָאה רימ ןוא ,טרָאװ עטרַאװרעד סָאד ןעג

 יײךַאז ענדָאמ ַא רעּבָא ,טרָאװ עגיָאדסָאד ןעגָאזסױרַא טלָאװעג

 םינינע-עּביל ןיא זַא ,ןעטלַאהעג גידנעטש ּבָאה ךיא סָאװ ,ךיא

 ןןעשרעהעּב טשינ ךיז ןָאק רענייק יװ ױזַא ךימ ךיא שרעהעב

 ,טסיטרַא-ןעטרעצנָאק ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,ךיא

 .יימ עמַאט יד טגנַאלרעד ?ץהעש-סגנוּביא, יד ןיא טָאה סָאװ

 ,טייקטקישעג רעכילנונעג 8 טימ טשינ ּביוא ,ּפעלק עטפאהרעטס

 ךימ ּבָאה ךיא--טײקיטולּבטלַאק רעטסערג רעד טימ ,תוחפל ,זיא

 .גא ןימ ַא רַאֿפ סָאװ .טנעדוטס א יװ ,טגערעגפיױא טציא

 לעװ ךיא זַא ,ןעקָארשעג ךימ ּבָאה ךיא !ןעלהיפעג ןיא דיישרעט

 "עג ּבָאה ןוא -- ןעגָאטױרַא ןעגָאק טשינ רעטרעװ עֿבילטע ןייק

 ,ןעגיווש
 סע .קינַאג םוצ ןעמוקעג רימ ןענעז גידנעגייוש ,ןוא

 ,דנַאה יד טגנאלרעד היא ּבָאה ךיא ןוא ,גישטילג ןעוועג זיא

 ךיא ּבָאה ,דנַאה ןימ ףיױא טנחעלעגנָא ךיז טָאה עקלענַא זא

 רימ רַאפ ןיא יורפ עגיזָאדיד טייװ יװ ,טריּפשרעד לָאמַאֿכָאנ

 יװַא להיֿפעג סָאד ךימ טָאה םורַא טונימ ַא ןיא ,ןעשנואוועג

 ביל ןעצנַאג ןפיוא ןרעטיצ ןעמונעג ּבָאה ךיא זַא ,טשרעהעּב
 .ןעקנופ ןעגיולפעג ןענעז ןעװרעג עניימ עלַא רעביא ןוא
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 ,רעמיצרַאֿפ ןיא ןיירַא ןענעז רימ
 ןוא ןעװעג זיא רעטסניפ ,ןעוועג טשינ רענייק זיא טרָאד

 -עלפַא ןעגָאלשעגֿפררד ךיז טָאה ןעוויוא םינופ לעריט ץֿכרוד
 | .?שֿב

 -לענַא ךיא ּבָאה ןעגייווש-ליטש ט'גיא ןוא רעטסניפרעדניא

 טָאה טײקמירַאװַא תעשצ ןוא ,רעטופ םעד ןעגױצעגנָארַא ן'עק
 ןעגיוַאדמעד רעטנוא ןופ רימ ףיוא ןָאטעג עהעװ א גנולצולּפ

 -ֹעֹב ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ ,ןעמונעגמורַא יז ךיא ּבָאה ,רעטופ

 ,טֿפיזעג רהיא ןעפיל יד טימ טרהיר
 .געק ,זיא עקלענַא .גיניזטסואוועּב-בלַאה סע זיא ןהעששג

 -יװ םוׁש ןייק רימ טָאה יז לייוו ,ןערָאװעג-לּפלובמ רַאג ,גיט

 ויא םורַא טונימ א ןיא רעּבָא ,ןעזיװעגסױרַא טשינ דנַאטשרעד

 :טמערָא עניימ ןופ טשטילגעגסױרַא ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג יז
 טיט יד טרעהעג ךיז ןעבָאה רעמיצרָאפ ןעטייװצ םעד ןיא
 .םױרַא זיא עקלענַא ,ּפמָאל םעד ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,ײקַאל ןופ
 ןיִב ,טגערעגפיוא קרַאטש ,ךיא ןוא ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעפָאלעג

 | ,לַאז-סע ןיא ןײרַא

 -עלוצרעּביא ןעמוקעגסיוא זיא ןױשרעּפסנַאמ ןעדעי טעמּכ
  ַאזַא ןיא רעּבָא ,טַאהעג ךיוא ייז ּבָאה ךיא ,ןעטונימ עניױזַא ןעּב
 ןייזטסואועב ןיימ ןוא גיהור ןעוועג בור-יפ-לע ךיא ןיּב לָאט
 -ורדנייא יד ןעּבָאה רעּבָא טציא ,ןעריולרעפ טשינרָאג ךיז טָאה
 ,ֿפָאק ןיימ ןיא ןעגָארטעגֿפרוד ךיז לעגש ױזַא ןעקנַאדעג ןוא ןעק
 רענייק זיא ,קילג םוצ .ןעבירטעג ייז טלָאװ דניו ַא יו טקנוּפ
 -עֹז רעטומ סעקלענַא ךוא עמהומ יד :לָאז-סע ןיא ןעוועג טשינ
 .לַאו םעניילק ם'ניא ןעסעזעג ןעג

 ןעבָאה תונויער עניימ רעּבָא ,ןירַא ךיוא ךיא ןיּה דלַאּב
 ;ןענַאטשרעּפ םיוק ּבָאה ךיא ןוא ,טייו ץעגרע טעשזנָאלּבעגמורַא
 -ורנוא'נַא סיּפע .רימ וצ טדערעג ןעּבָאה ןעמַאד עגיזָאדיד סָאװ
 ןהעזעג ךיא ּבָאה ןוימד ןיימ ןיא ,ןעלַאפעּב ךימ זיא טייקגיה
 יד טימ טקירד ןוא רעמיצ ןיא ךיז יב טציז עקלענַא  דליפ ַא
 -עג ךימ ּבָאה ךיא .גנוגערפיוא סיורג ןופ ןעפיילש יד דנעה
 -עג סע סָאװ ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז ןוא ןהעטשרעפ וצ טערַאטס
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 ,ץרַאה ןוא פָאק סעקלענַא ןיא טציא טהיש
 -פײל בָאה ךיא .ןעמוקעגנירַא יז זיא רעטעּפש סָאװטע

 ףיז טָאה רימ רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא .טמעטָאעגּבָא רעט
 ןהעגסױרַא טשינ יז טעװ דגעװַא ןעגיזָאדמעד ןיא זַא ,טֿפַאדעג
 ,טצנַאלגעג ןעּבָאה ןעגױא יד ,טנערּבעג רהיא טָאה םינּפ סָאד
 טלָאװעג ערדוּפ טימ ,גיטנעק ,טָאה יז ,ףָאלש ןופ יװ טקנוּפ
 -עז ףיילש ןעקניל ץפיוא םורָאװ ,טֿכיזעג טציהוצ רהיא ןעשירפּבָא
 קרַאטש ךימ טָאה ןהעזסיוא רהיא .ערדוּפ ןופ םינמיס ןעוועג ןעג
 ןוא קרַאטש יז ּביל ךיא ןַא ,טלהיפעג ּבָאה ךיא .טרהירעג

 ,ףיט
 טײּברַא'נַא סיּפע רַאפ ןעמונעג וליפַא ךיז טָאה עקלענַא

 בָאה ךיא רעּבָא ,ליפעק טזָאלעגּבָארַא'נַא טימ ןעסעזעג זיא ןוא
 ַא ןוא ןעמעטָא טרעלענשרעפ רחיא ןעקרעמעּב טנָאקעג ךָאד

 -ץג סיפע טָאה סָאװ ,קילּב רהיא טּפַאֿכעג ךיא ּבָאה לָאמ רָאּפ
 ,גיחורגוא רהעז ןעוועג ןיא ןוא טגערפ

 ןוא טייקגיהורנוא עגיזָאדיד ןעהייזוצ טלָאװעג ּבָאה ךיא
 ןעמַאד ערעטלע יד ןופ סעומש םיניא טשימעגניירַא ךימ ּבָאה
 -עג ּבָאה ךיא .ץיקסניטַאינש ןעגעװ טדערעג דָארג ןעּבָאה סָאװ
 ; טגָאז

 ןיִּב ךיא זַא ,ןעפרָאװעגרָאפ טנייה רימ טָאה יקסניטַאיגש--
 לע ךיא רעּבָא ,ליפוצ ריפָאזָאליפ ןיא תמחמ ,טעלמַאה קיטש ַא
 יװ ,רעטעּפש טשינ ןוא--העוט ךיז זיא רע זַא ,ןעזייוועג םהיא
 .ןעגרָאמ

 ןוא טנָאטעּב קרַאטש ךיא ּבָאה "ןעגרָאמ, טרָאװ סָאד
 -רעפ טוג טנעֿכײצעגסױא סע טָאה עקלענַא זַא ,טקרעמעב ּבָאה
 ,קילּב ןעגנַאל ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יז תמחמ ,ןענַאטש
 ַא טָאה ,ןענַאטשרעּפ טשיגרָאג ָאד טָאה סָאװ ,עמהומ יד רעּבָא
 :ןָאטעג גערפ

 !ןהעז ןעגרָאמ ךיז טעװ רהיא--
 -גיא טעװ עקלענַא בוא .עסעיּפ ןייז ןהעז ןעזומ רימ--

 יי .ןערהָאפוצ ןעגרָאמ רשפא רימ ןעלעוװ ,ןעמיטש
 רָאּפ ַא רימ ףיוא ןעּביױהעגפיוא טָאה לעדיימ עּביל סָאד
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 טימ ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא יורטוצ לופ רעּבָא ,ןעגיוא עטשימוצ
 ; טײקֿפילטרעצ רעכילביירשעבנוא'גָא

 ףיוא ןטמיטשנייא ןעגינעגרעפ סיורג טימ לעוװ  ךיא--
 ,ץלא

 -נע טלָאװעג ךיז טָאה רימ ןעו ,טונימ ַא ןעוועג ויא סע
 זיא "ןעגרָאמ, טרָאװ סָאד יװ יֹזַא רענָא ,לָאמַא טימ ןעניד
 .לאהעגנייא ףךימ ךיא ּבָאה ,ןערָאװעג טגָאעגסױרַא ןיוש יא
 .ןעט

 ,שנעמ א טרישש ס סָאװ ,סָאד רימ ןיא ריּפש ךיא
 -ױא יד ןעגױא יד רעגניפ יד טימ טשטעװקרעפ רע תעשּב
 -יט ַא ןיא ךיז טקנױרעפ רע רעדייא ,רעכעלזָאנ יד ןוא ןרע
 ,שינעפ

 -ץפיט רעגיוָאדרעד ןופ ָאנד ןפיוא זַא ,ןיימ ךיא רעּבָא
 ,לרעפ ןעטֿפע'נא ןעגיפעג יא לעװ 'שיג

 ,ַאירָאסָא ַאטַאק ,טױר ,,ץרעמ ןעמ-6 טעד

 דיא רעטָאפ ןיימ .םיור ןייק ןעמוקעג ןעטכעג ןיּב ךיא
 עקניל ןייז .ןעֶקָארשְעג ךימ ּבָאה ךיא יװ ,קנַארק ֹזַא טשינ
 רעּבָא ,טריזילַארַאּפ ּבלַאה זיא טז עקניל עצנַאג יד ןוא דנַאה
 טשיג טהָארד ץרַאה םעד וַא ,ךימ ןעניהורעּב םיריוטקָאד יד
 גנַאל ךָאנ ןעמ ןָאק דנַאטשוצ ַאזַא ןיא זא ןוא שטילַארַאּפ ןייק
 | .ןעּבעל
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 רעטסוארעבנוא'נַא ןיא ןעכילברעפ לייוורעד זיא עקלענַא
 טשינ שרעדנַא ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא ,גנוטרַאװרעד ןיא ןוא עגא2
 ןיא טױיװ ס'יקסגיטאינש ךָאג ,ןעגרַאמ ףױא .ןהעגעט טגָאקעג
 -ָאלצב בָאה ךיא ןעװ ,גָאט םענעי ןיא טסייה סָאד ,ווָאשָאלּפ
 רעטָאפ ןופ ןעמוקעג זיא ,ץעקלענַא גָאלשרַאפַא ןעֿכאמ וצ ןעס
 -נָארק ןייז ןופ טלייטעגטימ רימ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ףירב א
 -יהׂשעג רע טָאה-- ,לעגני רעייט ןיימ ,וצ ךיז לייא, ; טייה
 לייװ ,טױט ץרֲאפ ןעמהענמורַא לָאמַאֿכָאנ ךיד ליוו ךיא--,ןעב
 "ןעפַאה ןעליטש םוצ ןעמוקעג ןיא לעפיש ןיימ זַא ,להיפ ךי
 ףלֲאּב ,ךילריטַאנ ,ךיא ןיִב ,ףירב ַאא ןעמוקעב ּבָאה ךיא זַא
 זיּב ןוא דנַאלסױא ןייק ןערהָאפעגסױרַא גוצ ןעטשרע ן'טימ
 ךיא תנשֹּב .טלעטשעגבָא טשינ ץעגרע ןיא ךימ ךיא ּבָאה םיור
 ןיוש לעװ ךיא זַא ,רעֿכיז ןעוועג ךיא ןיּב ,ןערהָאפעגסױרַא ןיב
 -עּה ךימ טָאה טסיזמוא .ןעבעל םייּב ןעפערט טשינ רעטָאפ םעד

 תמאּב טלָאװ הנּכס יד בוא זַא ,גידנעגָאז ,עמהומ יד טגיהור
 -עד א טקישעג רעטָאפ רעד טלָאװ ,םוטּפַאװ ןוא סיורג ןעוועג
 -אִפ ןיימ וַא ,טסואװעג ּבָאֹה ךיא רעּבָא .ףיוּב ַא טָאטשנָא שעּפ
 ןייז ךיא ןיוש ןירעד ,ןעטפַאשנעגײא ענדָאמ ענייז טָאה רעט
 זיולּב ,סנעגירעּביא ,טָאה עמהומ יד ,סעמַארגעלעט וצ עיטַאּפיטנַא
 יז ןיא ןע'תמא'רעד ןיא ;גיהור זיא יז זַא ,לעטשנָאיגַא טֿכַאמעג

 ,ךיא יװ ,ןעגָארטוצ ױזַא ןעוועג
 רעטָאפ רעד זַא ,קערש ןוא טייקנעגָארטוצ ,שינעלייא ַאזַא ייּב

 ךיז טָאה רימ ןוא ,טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןעּבוַאטש ךָאנ ןָאק
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 -עג טלָאװ סָאד ,:ףלשרָאפ ַא רהיא ןעכַאמ ,טלָאװעג טשינ ךיוא
 -פעש--טייז ןיימ ןופ שיניצ ךוא רוטַאנ רעד ןעגעג סיּפע ןעוו

 רעטַאפ רעד לָאז השעמ-תעב ןוא רעטרעװ עטרַאצ רהיא ןעשטה

 ןוא ןטגאטשרעפ סע ןעּבַאה עלא ,ךיוה ןעטצעל ןייז ןעזָאלסיױרַא

 ןערהַאפּפָא ןופ טנעמָאמ םיניא .עקלענא--ןעמעלַא ןופ רהעמ

 --",םיור ןופ ןעביירש ריד לעװ ךיא , :טגָאזעג רהיא ךיא בָאה

 ".ןעגיההרעבפ רעהירפ טָאג ךיד לָאז :טרעפטנעעג טָאה יז ןוא
 --רנורג ַא ןהָא יצ ,דנורג ַא טימ יצ ,רהעז רימ טכיולג עקלענא
 ,ןעיורפ וצ עגונכ ןעשנעמ ןעגיניזטֿפײל ַא ןופ םש ַא בָאה ךיא ראנ
 וצ ןעגנאגרעד ךיוא ,ךילנײשרהַאװ ,זיא םש רעגיזָאדרעד ןוא

 ךימ טוייוו יקַאט רַאפרעד רָאנ זַא ,ךילגעמ זיא סע רעּבָא ,ןץעקלעגַא

 ךימ סיוטש ףךיא ,יורטוצ סיורג ןעזעוו עביל עגיזַָאדסָאד סױרַא

 ,טעמּכ רעה ךיא .טלהיפ ןוא טֿכַארט יז סָאװ ,העטשרעפ ןוא ןָא
 -ַאטעּה ךיד טָאה ןעמ} ;רימ וצ טדער המשנ ענייר רהיא יו

 ךיד ןעגידלושעג סָאװ ,יד ןוא ,גיניזֿפיל טשיג טויב וד .טלעד
 טשיג ךיד ןענָאק יד לייװ ,רַאפרעד סע ןעוט ,ןיזטכייל ןיא
 -עג זיא עקלענא ןוא .ךיא יו ,גיטכירפיוא ןוא ףיס יוזא ןעביל
 רעסיורג ַא טימ גנומיטש ןיימ סיוא ךיז טנעֿכײצ רשפא .טכער
 ןימ .ַאזַא ןופ גנולקיװטנע רעד ףיוא זַא רעּבָא ,טעטיזָאוװרעג
 ףֿכלעװ טימ ,ןעלהיפעג עטױטעגּבָא טקריוװעג ןעּבָאה גנומיטש

 סָאװ ָאטשינ ןיא ןירעד--ךעבעל ןיא ןעפָארטעגנָא ךימ ּבָאה ךיא
 ןוא ןעלפירקרעפ ןעצנַאגניא טנַאקעג סָאה סָאד .ןעלפייווצ וצ

 ,ןהעשעג ױזַא תמאּב טלָאװ סָאד ןעוו .ץרַאה ןיימ ןענעקירטסיוא
 -הָאצעה טפרַאדעּב ךיז ,עקלעגא יװ ,ןעועוו אזא טלָאמעד טלָאװ
 ףיז ןָאק ןעמ זַא ,ןיימ ךיא רעּבָא .דלוש רעדמערפ א רַאפ ןעל

 ןעמוק טשינ טעװ רָאטקַאד רעטשנעּבעג רעד ןוא ןעװעטַאר ךָאנ
 לָאמַא ןייז ללכּפ ןָאק סע יצ ,סייוו רעוו ,סנעגירעּביא ,טעּפש-וצ

 עגייר ןוא עלעדיא סָאד טשינ טצױעב סע יצ ןוא טעּפש-וצ
 ?עטױט ןעּבעלוצפיוא גנוּבַאג יד יורפ א ןופ ץרַאה

 -עפ יד ןױשרעּפסנַאמ א ןופ ץרַאה סָאד טָאה רשפא ןוא

 ןעגעװ עדנעגעל א ןאהרַאפ ?ײנסָאד ןופ ןעבעלוצפיוא טייקגיה
 טקלעװרעפ ןעצנַאגניא טרעװ יז זַא סָאװ ,ןוחירי ןופ וירא
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 סע ןעװ ,ײנסָאד ןופ ןעהילב וצ ןָא יז טּבױה ,טענַאיװרעּפ ןוא
 בָאה ךיא .ןעגער עלעּפָארט ןייא שטָאכ ףיורַא רהיא ףיוא טלַאפ |

 ,שיטסַאלע רהעמ זיא ןױשרעּפסנַאמ ןופ רוטַאנ יד זַא ,טקרעמעּב
 ,ררפ רעד ןופ רוטַאנ יד יװ

 -ילקערש ןיא ןעקניזרעפ ױזַא לָאמַא ןָאק ןױשרעּפסנַאמ ַא
 -עג טלָאװ םס ןעגיזָאדמעד ןופ טפלעה ַא וליפַא זַא ,תונז ןעֿכ
 ןָאק ןהוז ס'מדָא רעּבָא .ץערק-טיוט טימ יורפ יד ןעקעדעב טנַאק
 זיולּב טשינ ,הפגמ עגיזָאדיד ךיז ןופ ןעלסױרטּבָארַא זיולּב טשינ
 ,טייקשירפ ןוא דנוזעג שילַארָאמ ןייז קירוצ ןעלעטשנייא טכייל
 ,ץרַאה ןופ טייקגייר עשידניק יד ךיז ןיא ןעבעלפייא וליתַא רָאנ
 ּבָאה ךיא .ןעלהיפעג וצ עגונּב ןעגָאז ךיוא ןעמ ןָאק ענעגייא סָאד
 ןעּבָאה יײז זַא ,רעצרעה עטרַאה עגױזַא טימ ןעיורפ טנַאקעג
 רָאנ ןעּביל וצ זױלּב טשינ טייקגיהעפ יד ןעריולרעפ ןיטולחל
 -גייק רימ זיא ןענישרעּפסנַאמ ענױזַא .ןעשנעמ א ןעטכַא וצ וליּפַא

 זנוא טרהעק עּביל יד ,ָאי .ןעפערט וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמ
 .טייקנייר ןוא טייקשירפ עשרעדניק יד םוא שממ

 -טע ןהעזסיוא ןענַאק רעקיטּפעקס ַא ןופ ןעגנוניימ עניוזַא
 ,תוקפס עניימ ןעױרטנָא רעֿכיג ךימ לעװ ךיא רעּבָא ,הנושמ סָאװ
 ,ןעגנוטֿכַאּבָאעג ןוא סעמָאיסקַא ,ןעגנוגיטעטשעב עלַא יד רעדייא
 -יוא ןעדעי ןיא .דוסי-סגעבעל א רַאפ עסַאמ רעד ןעניד סָאװ

 תוקפס עניימ זַא ,טימרעד ןייז-וצ-םיּכסמ טייג ךיא ןיּב קילּבנעג
 ךיא ּבירש בגַא .סעמָאיסקַא יד יו ,ךוּת ןופ טייוו ןייז ןענָאק
 ,'עקלענַא וצ להיפעג-סגנוקריו םעד רעטנוא תורוש עגיזָאדיד
 געװ ןעניטכיר ַא רַאפ סָאװ ,טשינ ןיילַא ,ךילגעמ ,טריּפש סָאװ
 ,יורטוצ ןעֿכילדנענוא רימ גידנעזיײװסױרַא ,ןעּבילקעגסיוא טָאה יז
 וצ רימ טדניה סָאד קרַאטש יװ ןוא ךימ טרהיר סָאד ױזַא יו
 סיּפע ןופ רעדָא עגיל ןופ דייר ךיא זַא ,סנעגירעּביא .רהיא וצ
 סָאװ ,סָאד רָאנ ּביירש ןוא ךיא דייר ,רָאטקַאפסנעּבעל רעדנַא'נַא
 ןעגרָאמ לעװ ףךיא גנוניימ ַא רַאפ סָאװ .טנייה סיוא רימ טזייוו
 ,טסואועג טלָאװ ךיא ןעװ ,ךא .טשינ ךיא סייוו סָאד--ןעּבָאה
 -נירּפַא רעדָא גנוגייצרעּביא'נא סיּפע ,גנוניימ א טיפע עניימ זַא
 -רעּביא רעדָא ןעגידנעגרָאמ ן'טימ ןערהעװ ןענַאק ךיז טעװ ּפיצ
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 -.מעד רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ ךיא טלָאװ ,םויציטפעקס ןעגידנעגרָאמ
 טלָאװ ךיא ןוא העושי רעטסערג רעד רַאפ יװ ,פיצנירפ ןעגיזָאד

 .גיטַאינש יװ ,ןוא ,עמגָאד רעטסגילייה ןיימ רַאפ טכַאמעג םהיא
 ,ןיש ןעלופ ןיא ןעלגעז עלַא טימ ןעמואושעג ךיא טלָאװ ,יקס

 ,שיגעטסיו ןוא ךשרח ןיא ןעשזנָאלב וצ טקסט א
 ךיז טשינ קשח םוש ןייק רהעמ ןיוש ךיא בָאה ,סנעגירעּביא

 עביל וצ עגונּב ,המשנ ןיימ ןופ עידעגַארט רעד וצ ןרעקוצמוא

 םוצ שיטּפעקס ךיױז טהיצעּב סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ךיא ןָאק ללכּב
 ס'כלמה המלש ףהיא וצ ןעסַאטוצ ,ןעגנוניישרעד עגייז ןוא ןעבעל

 ןיטולחל ןעװעג טלָאװ ךיא רעּבָא םילבה לבה :קורוסיוא
 -סגעּבעל עלַא ןופ זַא ,טקרעמעּב טשינ טלָאװ ךיא ןעװ ,דנילב

 ךיא תעשּב סָאװ ,רעטסגיטכעמ עמַאס רעד סָאד ןיא ןערָאטקַאפ
 -על טָאװ קילּב ןטימ םורָא.םהעג ךיא תעשב ,םהיא ןופ טכַארט
 ןופ טשַאררעּביא לָאמ סעדעי ךיא רעװ ,טלעװ רעד ןופ ןעכ

 ,טייקגיטכעמ ןיי
 ,טעטיזרעװינוא ןיא ןעהעג ןיִּב ךיא תעשּב ,טלָאמעד ךָאנ

 רעכלעװ ןיא ,עדנעגעל עשיבַארַאנַא טנעיילעגרעּביא ךיא בָאה

 יד ןופ טפַארק רעד וצ ןעכילגרעפ טרעװ עּכיל ןופ הוּכ רעד

 ,רעטכיד ןופ ןעמָאנ םעד ןעסעגרעפ ּבָאה ךיא .ןעגנַאװצ-םנהיג

 ,ורכז ןיימ ןיא םויח.דע ןעבילברעפ ןיא קנַאדעג רעד רעּבָא
 ןעגעװ טֿכַארט ןעמ תעשב ,ןעלדגיוש תמאב טמהעג ּפָאק רעד
 יגונניישרעד.סגעבעל עלַא ןענעז ףוט-לכ-ףוס .עּביל ןופ חוּכ םעד
 -מעד ןוא ןייא ןופ ןעמרָאֿפ עגעדישרעפ יװ ,רהעמ טשינ ןעג
 יז זילּב ,טריקסוקע ןײלַא עּביל יד וולּב .רָאטקַאפ ןעמלעו
 ,גיּבייא ןיא ןײלַא יז זױלּפ ,םעלַא רעּביא טגיטלעװעג ןיײילַא
 ,טפַאש ןוא רעטנוא .טלַאה ,ץלָא טרירטנעצנָאק
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 -לענָא וצ ףירפ ריפ רעדַא יירד ןעסירוצ ךיא בָאה טנייה
 -יא ,טעניּבַאק ןיא רעטָאפ סוצ קעװַא ךיא ןיּב גָאטימ ץיֿכאנ .ן'עק
 ףרוד .רענעלּפ סעמהומ רעד ןעגעװ םהיא טימ ןעטעומשוצרעב
 -עֹו סָאװ ,סענֿפיליּפע יד טכַארטעּב רע טָאה ןָאלגרעסערגרעפ ַא

 טוג רהעז טָאה רע .זענַאּפָאלעּפ ןופ ןערָאװעג טקישעגוצ םהיא ןענ
 ,םילּפ ךס ַא טימ ייזומ ַא וצ ךילנהע ,רעמיצ ןייז ןיא ןהעזעגסיוא
 -לַא עשימיור ןוא עשיֿכירג ײלרעלַא ןוא סעוטַאטכ ןופ םייריש

 "רעד םינּפ ןייז טָאה גנוטַאטשסיױא רעגיזָאדרעד ןיא .רעמיטרעט
 -גַאנַא רעדָא ןָאטַאלּפ "ןעֿכילטעג, ם'נופ טכיזעג סָאד טנהָאמ
 ,ןעמוקניירא ןיימ ךָאנ םורַא טונימ ַא ןיא ,טֿכװ ןעש ֿכירג רעד
 ךימ;" בפױא רהעז ,טייפרא יד ןעסירעגרעפיא רע טָאה

 :ןַאטעג גערפ ַא םעדֿכָאנ ןוא טרעהעגסיוא
 זךיז טטלעקנעווק ויד--
 ,ךימ ?ל8רטעּב ףיא רעּבָא ,טשינ ךימ לעקנעווק ךיא--

 ,סע לי ךיא סָאװרַאפ ,ןעסיוו ליוו ךיא ןוא
 ,שנעמ ַא ןעועג ןיּב ךיא :ןעגָאז סָאװ טָא ריד לעװ ךיא--

 -עגוצבָא ךיז טַאהעג ביל ריד ןופ רעגינעװ טשינ טָאה סָאװ
 -סגעּבעל עלַא ןטנעװ ךיוא ןוא אפוג ךיז ןעגעוו גנונלער א ןעּב
 -ומ ןייד טימ טנָאקעּב ךימ ּבָאה ךיא זַא רעּבָא ,ןעגנוניישרעד
 ןייא .טפַאשנעגײא עגיַאדיד ןערָאלרעפ דלַאב ךיא ּבָאה ,רעט
 אה רהעמ ןוא יז רהעגעּב ךיא :טס'אוועג ךיא ּבָאה זיולב רַאז
 | ,ןעסיו טלָאװעג טשינרָאג ךיא

 {ָאזלַא -
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 ָאט ,קרַאטש יװַא ךוא יז טסרהעגעב וד בוא ,ָאולַא--

 :טקירדעגסיוא טוג טשיג ךימ ךיא בָאה ,סנעגירעביא .הנותח ּבָאה

 ןהָא ןעּבַאװ-הגבותח וטסעוו ,קרַאטש תמאפ טסרהעגעב וד ּביוא

 ,ךילקילג יװַא ךיוא ןייז טסעװ וד ןוא ףליה ןוא הצע סמענייק
 ןעּברָאטשעג טשינ זיא רעטומ ןייד ןענאװ זיפ ,ךיא יו

 -עג טלָאװ ךיא ןעו .ןעגיושעג רימ ןעּבָאה טונימ ַא יי
 טלָאװ ,רעטרעװ סנעטַאט םעד רוטַאנ ןיימ וצ ןעסַאּפוצ טלָאװ

 ףיל רעֿכיז בָאה ךיא .רימ רַאפ טסיירט עּפַאנק א ןעוועג סע

 יזַא ןעגנַאגרעד טשינ רהיא וצ עּביל ןיימ ןיא ךָאד ,ן'עקלעגַא
 ןײק רַאֿפ סּוַא ןייק ןייז טשינ ןיוש לָאז רימ ןיא זַא ,טייוו

 ,ןייג-ןמיס רעטֿכעלש ןייק טשינ זיא סָאד .סעיסקעלפער םוש

 טָאה ,רעהעג ךיא ןעפלעװ וצ ,רוד רעד זַא ,רָאנ טזייוועּפ סָאד
 -עבטסבלעז ןײז ןיא רעכעה לעּפַאטש ַא ףיוא ןָאטעג קורַא ךיז

 ראיטקַא'נַא :ןעשנעמ ייװצ גידנעטש ןעציז רימ ןיא ,ןייזטסואוו

 ץטימ ןעדירפוצ טשינ רעיושוצ רעד זיא לָאמליײט ,רעיושוצ ַא ןוא
 .טוג רהעז עדייּב ייז ןעמיטש לַאפ םעד ןיא רעּבָא ,רָאיטקַא

 -ייװש סָאד ןעסירעגרעביא רעטשרע רעד טָאה רעטָאפ רעד
 .ןעג

 .סױא יז טהעז ױזַא יו ,רימ גָאז--

 רעבָא זיא טערטרַאּפ ַא רעטרעװ ךרוד ןעבעגרעּביא
 ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ןעלטימ עטסרעװש עמַאס יד ןופ סנייא

 עיפַארגָאטַאפ עטנעֿפײצעגסױאינַא ןוא עסיורג ַא טֿכַארּבעג םהיא
 -עג יז רע טָאה טייקגיריגיינ רעֿכילנחעװעגגוא טימ ,ץעקלענַא ןופ
 .ןעקוקמורַא ןוא ןעטכארטעּב ןעמוג

 -עג טייקגיריגייג רעגינעװ טשינ טימ ּבָאה ,רעדיוו ,ךיא

 טכַאװעגפױא ףּכיּת טָאה םהיא ןיא םורָאװ ,רעטָאפ ן'פיוא טקוק

 -ַאר רעגילָאמַא רעד ךיוא טימרעד ןעמַאוצ ןוא רעלטטגיק רעד
 -עּבנוא רעד ןָאעל, רעגילָאמַא רעד ,ןעיורפ ןיא יקב רעטריניפ
 ,דנַאה רעקניל רעד וצ עינַארגָאטַאפ יד טגעלעגוצ ?,רערַאּבגיז
 טימ רע טָאה ,טױט ןעװעג טפלעה רעד ףיױא ןיוש זיא סָאװ
 םוצ סע טנהע.רעד ָאד ,זָאלגרעסערגרעפ 8 ןעמונעג רעטכער רעד

 : ןעפורעגנָא ךיו השעמ-תעב ןוא טרעטייורעד ָאד ןוא גיוא
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 ַא ןעװעג סע טלָאװ .,ןעטייהלעצייא עֿכנַאמ טשינ ןעוו--

 -סיוא ןעש רהעז טלָאװ יז ...רעפעש ירַא ןופ טסייג ןיא טֿכיזעג

 סָאװ ,עשנעמ ןַאהרַאפ .ןעגױא יד ןיא ןערהערט טימ ןהעזעג:

 ,ךאלמ ַא ןופ קורדסיוא רעד ױרפ רעד ןיא טשינ טלעפעג יז

 ןייז וצ יװ ,ךאלמ ַא ןעגרעלוצסיוא זיא ,גנוניימ ןיימ טול רעּבָא

 רהעז ןוא ןעש רהעז ..ןוחצנ ןופ טקנוּפ רעטסֿפעה רעד ,יורפ ַא

 ,לעניגירָא
 ןטימ ןערירװענַאמ ןעמונעג רעטָאפ רעד טָאה ייברעד

 : ןעפעגעגוצ ןוא זָאלגרעסערגרעּפ

 -עב ךָאנ ןוא םינּפ ַא טול גנוניימ ַא סױרַא ןעמ טגָארט---

 ץנַאג ,ךילריטַאנ ,ךיז ןעמ ןָאק ,עיפַארגָאטַאפ ַא טול טרעדנוז

 ,טרּפ םעד ןיא קיטקַארּפ טָאװטע ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןייז-חעוט טּפָא

 ,רוטַאנ עלַאיָאל ַא רהעז ןייז ףרַאדעּב סָאד זַא ,טנייש רימ רעּבָא

 "יז רעד טימ ךיז ןעקיװק ןעפיט ענױזַא .,.רימ טנייש ױזַא ,ָאי

 ,קילג ןעּבעג טָאג ריד לָאז ,ונ ...ןרעדעפ ערעייז ןופ טייקרעּב

 ךימ ּבָאה ךיא ..עק;ענַא ןיד רהעז טלעפעג רימ ,לעגנוי ןיימ

 טיּפע טימ ןעּבָאה-הנותח טשינ טסלָאז וד זַא ,ןעקָארשעג גידנעטש

 יײעקלענַא ןייז רעסעּב ןיוש לָאז ָאט ,ןירעדנעלסיוא'נַא

 ךימ טָאה רע ןוא ,םהיא וצ טנהענרעד ךימ ּבָאה ךיא

 :טגָאזעג ןוא דנַאה רעטֿכער רעד טימ ןעמונעגמורַא

 טלָאװ ךיא ןעוו ,רַאפרעד ןעּבעגעג טשינ ךיא טלָאװ סָאװ--

 .הלּכ ןייד ןעמהענמורַא טנָאקעג ױזַא ךיוא

 ןעומ טעװ סָאד זַא ,ןרעכיזרעפ ןעמונעג םהיא ךיא ּבָאה

 ןעדַאלוצנייא ןַאלּפ ןיימ טֿכַארטעּב רימ ןעּבָאה טעדכָאנ .ןהעשעג

 ַא ךָאנ .רעטומ רהיא ןוא ץעקלענַא ,ןעמהומ רעד םיור ןייק

 -רעפ טנָאקעג ייז ךיא טלָאװ ףירּב ַא ךרוד גַאלשרָאּפ ןעלעמרָאפ

 -רעד רעֿכיז ןעטלָאװ ןעמַאד יד ןוא טסנרע ץנַאג רעהַא ןעטעּב

 ןיימ ןופ עגַאל יד טֿכַארטעג ןיא גידנעמהענ ,השקב ןיימ טליפ

 סייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא רימ ןעטלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא ,רעטָאפ

 | ,םיור ןיא הנותח יד טעװַארּפעג

 -ונעגסיוא רחעז ןַאלּפ רעגיזָאדרעד טָאה רעטָאפ ןיימ יי

 ןהעו וצ ביל ןעּבָאה ןעשנעמ עקנַארק ןוא עטלַא תמחמ ,ןעמ

 טבאי
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 ,טסואוועג ךיא ּבָאה בגַא ,גנוגעוועב ןוא ןעּבעל ךס ַא ךיז םורָא

 ןעמהענ טעװ ךַאז יד ןעװ ,ךילקילג ןייז שממ טעוו עקלענא זַא

 יטהערפעג רהעו ךיוא ךימ סע טָאה רעבירעד ןוא גנודנעװ אזא

 ּבָאה ךיא .ךָאװ ןייא ןיא ןערעװ טֿכַאמעג טנָאקעג טָאה ץלַא

 -עװ טיײהנעסָאלשטנע אזא ןוא עיגרענע אזַא וַא ,טסואוועג ןליפַא

 -טסואוועב סָאד רעּבָא ,רעטקַארַאֿכ ןיימ ןעגעג סָאװטע ןייז ןעל

 "נָא רהעז ןעװעג רימ ויא ,ןערהיפֿכרוד סע לעװ ךיא זַא ,ןייז

 ,ערַאטנַאפ טימ ןעקנָאשעּב ןיא סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,םהענעג

 סעקלענַא ןופ לָאר רעד ןיא טלעטשעגרָאפ ןיוש ךימ ךיא בָאה

 סָאװ ,יד רָאנ ,םיור ןעטֿפַארטעּב ןעלעװ טעװ יז תעשּב ,ארעציצ

 יד ןעצימע ןעזייוועּב םייּב גונעּת םעד ןעהעטשרעפ ,ָאד ןעניואוו

 רעטּבילעג רעד ןיוש אטישּפ ַא ןוא רעלעמקנעד עשירָאטסיה עגיה

 ,"ורפ
 יןערָאװעג ןעסירעגרעביא זיא רעטָאפ ץטימ סעומש ןיימ

 ךילגעט טֿכװעּפ סָאװ ,סיוועד לרָאּפ טָאד ןעמוקעגניירַא זיא סע

 ןעדוי עשילגנע יד ןופ טמַאטש סיועד רעה רעד ,רעטַאֿפ םעד

 טָאה סָאװ ,יורפ-לעדייא עשינעילַאטיא'נַא זיא בייוו ןייז רעּבָא

 ןיילא סיוועד .,דלעג ןייז בילוצ םהיא טימ טָאהעג-הנותח טָאה

 ש'רטּפױצ תוחוּכ עכַאװש ענייז טָאה סָאװ ,שולח ַא שנעמַא זיא

 ,קנַארק רע ויא טציא .ןעבעל טרָא רעלַאמרָאג-טשינ ןייז ךרוד

 גיטליגֿפײלג ךיז רע טהיצעּב ,רעטיש םהיא טרעװ ךרַאמ רעד

 -מעוקע עגעי ןופ רענייא זיא סָאד ,טרָאװ ןייא טימ .ץלַא וצ

 עשיטַאּפָארדיה יד ןיא גידנעטש ייז טפערט ןעמ סָאװ ,ןערָאלּפ

 "עג טָאה יז ןַאנָאניַא יװ ,סיוא-טהעז רעּצָא יז ,ןעטלַאטשנַא

 -ימירגַא ןופ טלַאטשעגא ןיא ןעמערּב ענעסקַאוװעגפיונוצ עטֿפיד

 וצ ךילגהע זיא יז תמחמ ,טשינ רימ טלעפעג יז .עוטאטס רעש

 טלַאפ יז רעּבָא ,טגױּבעגנָא יז זיא גידנעטש .םרוס רענַאזיפ א

 םורַא טצנַאטעגמורַא ךיא ּבָאה קירוצ רחָאי א טימ .טשינ לָאמגייקי

 סָאה סָאװ ,רימ טימ טריטעקָאק קרַאטש טָאה ,רעדיװ יז ,רהיא

 וצ טריּפש רעטָאפ ןיימ .טרהיפרעד טשינרָאג וצ םידדצ עדייפ

 ךיא ןעוו ,טייצ א ןעוועג .טײקכַאװש עֿפילגהעװעגנואנא והיא

 י"א רע רעּבָא .רהיא וצ עּביל ןיא ןעוועג-דשוח םחיא ּבָאה
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 יז לייװ ,רעקנעד ןוא רעלטסניק סלַא רהיא ןופ טקיצטנע רעֿכיז
 ןערעװ םיחוּכו עגנַאל .טנעגילעטניא טסֿפעה ןוא ןעש תמאּב זיא
 -יור, םיחוּכו עגיזָאדיד טפור רעטָאפ רעד ןוא ייז ןעשיווצ טרהיפעג
 סָאד לייוו ,גונעּת סיורג ייז ןיא טניפעג רע ",ןעסעומש עשימ
 -ַארפטנעּבעל ענעדישרעפ ןעגעוװ יורפ ענעש ַאזַא טימ ןעסעומש
 ,ץייר ןעשיטעָאּפ ,ןעשינעילַאטיא'נַא סיפֶע םהיא רַאפ טָאה ןעג
 : ,ןעטייצ-סנַאסנענער יד וצ ךילנהע

 תמחמ ,םיחוּכו עגיזָאדיד ןיא ןעטלעז ךימ גילייטעב ךיא
 .ףימ .סיוועד יורפ ןופ טייקגיטכירפיוא רעד ןיא טשינ ּביולג ךיא
 זיא ץנעגילעטניא עֿכילנהעװעגנוא תמאּב רהיא זַא ,סיוא-טזייוו
 .ןוא ץרַאה ןיפ טשינ ןוא חומ ןופ ץנעגילעטניא יװ ,רחעמ טשינ
 רעסיוא ,טשינרָאג יז טריסערעטניא טיײקֿכילקריװ רעד ןיא זַא
 טשינ ןעטײקֿכילמעװקעּב ענעגייא יד ןוא טייקנעש ענעגייא יד
 טש'רמולּכ ןעֿכַאמ סָאװ ,ןעיורפ ןעפָארטעג ךיא ּבָאה לָאמנייא
 -"רעד ןיא רעּבָא ,סנעזעװ עגידנעבערטש-ךיוה ןופ קורדנייאינַא
 ,ןוא טסנוק ,עיפָאזָאליפ ,עיגילער ף'וא טקוקעג ייז ןעּכָאה ןע'תמא
 ,ןופ .טעלַאוט רעייז ןופ ןעלייט עֿכנַאמ ףיוא יװ ,רוטַארעטיל
 .זַא ןעטלַאה יז תמחמ ,ייז טימ ךיז ייז ןעצוּפעּב טייצ וצ טייצ
 -ַאמ ךיא זַא ,סיוא-טזייו רימ ןוא ,טֿכזעג םוצ ייז טסַאּפ סָאד

 עשיפָאזַאליפ עטסנרע ןיא לָאמַא סא ךיז טצוּפ סיוועד סַאד
 .לָאמַא ,םיור ןוא דנַאלנעֿכירג ןעגיטייצרַאפ םיניא לָאמַא ,ןעגַארפ

 עטלַא ןיא ,סגַאטנענער ןיא לָאמַא ,עידעמָאק רעֿכילטעג רעד ןיא
 -ַאק יד ןופ רעדָא עזעגרָאּב ןופ עירעלַאג רעד ןיא ,סרעטסיולק
 -ֿכעמ תמאּב ןעװ ,ןהעטשרעפ ךָאנ ןָאק ךיא .וװ .זַא .א סענָאל
 -געצ םעד רַאפ ךיז ןעטלַאה סעיצַאזינַאגרָא עֿכיײר-גיטסייג עגיט
 -ניא סָאװ ,ןעיוופ ןיא רעֹּבָא ,טלעװ רעד ןופ טקנוּפ ןעלַארט
 =על טושּפ סע זיא ,ןעֿכַאז עניילק טימ זיױולּב ךיז ןעריסערעט

 / ,טזיאָאגע רעגיד'הרצ ןוא רעֿפילרעכ
 טָאה ןענַאװ ןופ--טגערפעג ךיז ךיא ּבָאה לָאמנייא טשינ

 -עג סָאד :רהעמכָאנ רעדָא ,טפַאשדניירפ עגיזָאדיד ןעמונעג ךיז

 פָאה ךיא זַא ,ןיימ ךיא !רעטָאפ ןיימ וצ סיוועד יורפ ןופ להיפ
 ךופ ּפָאק ןעגיטֿכערּפ ןייז טימ רעטָאפ רעד ,רעפטנעינַא ןענופעג



 ,ןעגיולג א ןהָא
 טל

 -רעד ןעּבָאה סָאװ ,ןערינַאמ יד טימ ןוא ףָאזָאליפ-רעיצירטַאּפ א

 ן'מ 8 רהיא רַאפ ןעװעג זיא ,טרעדנוהרחָאי צצוו םעד טנהָאמ

 רעטנעגילעטניא ןוא רעשיטעטסעיַאמ ַא--רהעמֿבָאנ ןוא ךַאז-טסנוק

 ןעקיװק טנָאקעג ךיז טָאה סיוועד טָאדַאמ ןעֿכלעװ ןיא ,לעגיּפש

 רהעְו ךיוא םהיא י"ז זיא ,םעדרעסיוא .ץייר ןוא לכש רהיא טימ

 רהיא וצ ךיז טהיצעפ רע סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג רַאּבקנַאד

 ימעד ףױא זַא ,ךילגעמ .פיל רהעז יז טָאה ןוא שיטירק טשינ

 "עגוצ עסיוועג 8 רהיא ןיא טקעװרעד ךיז טָאה ןעדָאּב ןעגיזָאד

 סנייא ןערָאװעג ,תוהפל יא רע רעדָא םהיא וצ טייקגעדנוב

 טש ַא טַאהעג טָאה סיועד םעדַאמ .,ןעשינפרעדעב ערהיא ןֹופ

 םעד טכװעּב ךילגעט טָאה יז יװ יױזַא רעּבָא ,,ןיטעקַאק א ןופ

 + טפַאשלעזעג רעד ןרעפטנע טנָאקעג םורַאיזַא יז טָאה ,רעטָאּפ

 ,רהָאי גיצעביז טלַא זיא ןקז רעגיזָאדרעד םורָאװ ,רהָאװ טשינצ

 ירעהעּב ליװ ךיא זַא ,ןייז-דשוח טשיג ךימ ןָאק רעגייק ןוא

 ךס א םהיא וצ ךימ ךיא היצעב רעּבָא ךָאד .ץרַאה ןייז ןעש

 "דניירפ יד טגיטסעפרעפ טצעלוצ ",ןיעדנַאנא וצ יו ,רטסטב

 -ֿפרקעטסיױַא רעד ןיא גנלעטש רעייז רעטָאפ ןיימ טימ טפַאש

 -ינעילַאטיא'גָא ןופ סױרַא-טמוק יז שטָאֿכ םורָאװ ,טלעװ רעשיט

 "רעפ גיטלַאװעג ַא טציזעּב ןַאמ רהיא ןוא החּפשמ-לעדייא רטש

 "עד רעה יה ,רהעמ טשינ סיועד רעה רעּבָא זיא ,ןעגעמ

 .סיוו
 יצ ,טגערפעג ךימ ּבָאה ךיא ןעװ ,טייצ א ןעוועג זיא סע

 ייזיװ עכילגעט עגיזָאדיד ןופ הּביס יד ןייוולייט טשינ ןיא ןיּב

 ןייק ןייז טשיג ,סלַאפנעדעי ,ןָאק סע ? סײװ רעװ ןוא--ןעט

 ײיימ ּבילוצ טשינ זנוא וצ טמוק יורפ עגיזָאדיד זַא ,ןירעד קפס

 | רעּבָא .טשיג יאדוא--ןעלהיפעג עניימ ילוצ ןוא תולעמ עג

 "ורתאעב סָאד ןוא ,שיטּפעקס רהיא ףיוא קוק ךיא זַא ,טריּפש

 ד רעּבָא ,ךימ טסַאהרעפ יז זַא ,ןייז ךױא ןָאק סע .יז טגיה

 יּבָארַא רהיא רַאפ טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעוועג ןעדירפוצ ךָאד טלָאװ

 םורָאװ ,ןָאטעג רשפא סע טלָאװ ךיא .הינק עניימ ןעגיוּבעג

 -ילשנעמ ם'נופ רַאלּפמעזקע רעגיטכערפ א סָאד זיא ףוס-לּכ-ףוס

 זעגפיגצ ערהיא ּבילוצ שטָאֿכ ןָאטעג סע טלָאװ ךיא ;ןימ ןעֿכ
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 ,ץַאנ;ני ןענהָצמרעד סָאװ ,ןעלסקַא ןוא ןעמערב עגעסקַאװ
 .ןיא טשינ טעװ יז ןעכלעװ ףױא ,זײרּפ ַאזַא רַאפ רעּבָא
 | ,ןהעג-

 .רעפ רעטָאפ רעד טָאה ,ןעמוקעג ןענעז ייז יװ דלַאּב
 -ַארפ ןופ ןעגנאגעגרעּביא זיא סָאװ ,סעומש ןעשיפָאזָאליפ ַא טרהיֿפ
 -עג עֿכילשנעמ ןופ זילַאנַא ן'טימ טגידנערעפ ךיז ןוא ןעגַארפ וצ ןעג
 .םערט ץנַאג עֿכילטע טגָאזעגסױרַא טָאה סיוועד םַאדַאמ .ןעלהיפ
 רימ ןענעז ייזומ םענעפורעגיווא םעד ןופ .ןעגנוקרעמעּב עֿכיל
 זיא סָאװ ,עסַארעט רעטסגינעװניא רעד ןיא ןעגנַאגעגרעּביא
 .גהעצ רעד טשרע ןיא טנייה .ןעטרָאג רעזנוא ןיא ןעמוקעגסױרַא
 -גָאג ןייז ןיא גנילהירפ רעד ןיוש טשרעה ָאד רעּבָא ,ץרעמ רעט
 גָאטיײּב ,גילייא ןוא לענש וצ ץלַא טהעג רהָאי-ייה ,טֿכַאמ רעצ
 ,גנוהילב טימ טקעדעּב ןיוש ןענעז סעילָאנגַאמ יד ;סייה זיא
 ,זומּת ןיא יו ,םירֲאװ ןענעז טֿכעג יד ןוא יינש טימ יװ טקנוּפ
 ָאד םעטָא ךיא .וָאשָאלּפ ןיא יװ ,טלעװ רעדגַאנַא רָאג זיא ָאד
 -ָאדרעד ףיוא ,ָאד זיא סיװעד סַאדַאמ .טסורג רעלופ רעד טימ
 א יװ ,ןעש ןעװעג ,הנבל רעד ןופ ןייש םייּב ,עסַארעט רעגיז
 -גיא םעד רעטנוא ךיז טניפעג יז יװ ,ןהעזעג ּבָאה ךיא .םולח
 טשינרָאג ךיז טוָאל סָאװ ,טֿכַאנ רעשימיור רעניזָאדרעד ןופ קורד
 יו ,רעליטש ןוא רעסיז ןערָאװעג זיא לוק רהיא .ןעביירשעג
 ,ןילנהעוועג

 טֿפַארטעג טציא ךיוא ,לָאמעלַא יװ ,רשפא יז טָאה ,סגעגירעגיא
 יז טָאה רשפא ;ךיז ךרוד רָאנ טליפעג טָאה ןוא ךיז ןופ זולּב
 -גַאה ם'גיא ,הנבל רעד ןיא טצוּפעגסיױא זיולּב ךיז טציא ךיוא
 ַא ןיא סיוא ךיז טציּפ ןעמ יװ ,טייקליטש רעד ןיא ,חיר-עילָאג
 -ָאדרעד רעּבָא--שרעדנַא יצ ױזַא ,לג .ד .א טוה ַא ןיא ,ףרַאש
 טלָאװ ץרַאה ןיימ ןעװ .טסַאּפעג רהעז רהיא טָאה ץופ רעגיז
 קורדנײא'נַא טכַאמעג רימ ףיוא טלָאװ ,ץעקלענַא ןופ יירפ ןעוועג
 -גאדעג ענױזַא טגָאזעגסױרַא יז טָאה ייברעד .דליּב עגיזָאדסָאד
 -סנַאמ עדַאיל ַא ןײרַא ּפָאק ןיא ןעמוק טשינ ןעלעוו סָאװ ,ןעק
 ,ןיושרעּפ

 עשימיור, עגיזָאדיד רָאפ-ןעמוק סע ןעוו ,לָאמ סעדעי רעּבָא
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 -עד םָאדַאמ ,ךיא ,רעטָאּפ רעדזַא ,סיוא רעטפע רימ טזייוו *ןעסעומש
 רעד ןופ ערעפס רעסיוועג א וצ ןרשהעג סָאװ ,עלַא רימ ללּפפ ,סייװ

 ףעבעל ןעלַאער ןעֿפילקריװ ן'טימ טשינרָאג ןעּבעל ,טפַאשלעזעג

 ,םויק ן'רֲאפ ףמַאק ַא טהעג סע ,רָאפ סיפע טמוק זנוא רעטנוא
 טימ לופ ןעּבעל לַאער ַא ןַאהרַאפ ןיא סע ,טיורּב לעקיטש ן'רָאפ
 ןעשינפרעדעב עש'היח טימ לופ ,סעקשַארומ ייפ יו ,עצַארּפ
  ןעבעל ךילרעּפניישעג ַא--ןעגנוגנעױטשנַא עֿכילגעט-גָאט ,תוואּת

 רעֶּבָא ,םי רעד יװ ,ךיז טגעװעב ןוא טגנילק סָאװ ,שיורעג לופ
 -יֵל ,טסגוק ןופ ,ןעסעומש ,סעטארעט ףיוא השעמ-תעשב ןעציז רימ
 ןעגיזָאדמעד דמערפ ןיטולחל ןענעז ןוא ןעיורפ ,עּביל ,רוטַארעט
 ןיא געט ןעּביז יד ןופ גידנעכיירטשסיוא ,םהיא ןופ טייוו ,ןעּבעל

 -רענ ,ןעטפַאשנעגייא ןעציזעב רימ .געט סקעז עצנַאג ךָאװ רעד
 -ַּפִש ןוא בוט-םויַא ֹוצ רָאנ ךיז ןעגיוט סָאװ ,תומשנ ןוא ןעוו

 טקנוּפ ,םזיטנַאטנעליד ןעגילעזטיי , ם'ניא ןעקנוזרעפ .טשינ סע ןער
 ןוא רהָאװ ןץ'פיוא בלַאה רימ ןעּבעל ,ענַאװ רעמירַאװ א ןיא יו

 -השורפ יד ר"מ ןעדנעוװשרעפ !ײװֿפעלסיּב ,םולה ןיא בלַאה

 -ןעוורעג ןוא ןעלוקסומ ןופ וורעזער-השורי םעד ןוא סנעגעמרעפ
 יד רעטנוא ןעדָאּב םעד רימ ןערילרעפ יײװֿפעלסיב ןוא תוחוכ

 -יז ןעגָארט סָאװ ,ךעלעכוּפ ענעי וצ ךילנהע ןענעו רימ ,סיפ

 רימ ןעזייועּב םיוק .דניו ןופ ןוצר ץטיול ןעטפול ןיא םורַא

 ץעגרע זנוא טגָארטרעּפ ןעּבעל עלַאער סָאד ןוא--ןעמוק וצ ץעגרע
 טשינ ןעּבָאה רימ לייװ ,רעטנוא ךיז ןעּביג רימ ,טייז רעד ןיא
 ,דנַאטשרעדיװ ַא ןעלעטש וצ תוחוּפ ןייק

 טשַאררעּביא ךיא רעװ ,םעד ןעגעװ טֿכַארט ךיא תעשּב
 ,לשמל ,יװַא ,זנוא ןיא ךיז ןעגיטסענ סָאװ ,תורימס רעדנעזיוט ןופ

 ראמ ,עיצַאילױװצ רעד ןופ ץנַאלג ןרַאפ ךיז רימ ןעטלַאה
 -רלג םעד ןערָאלרעפ ןעּבָאה רימ רעּבָא ,עפוטש עטסכעה רהיא

 ךַאג ןעבױלג ןנוא ןופ םישפט עמַאס יד זױלּב .ךיז ןיא ןעּב
 -גיא רימ ןעכוז ןעּבעל ם'ניא .ץנעטסיוקע רעזנוא ןופ ןיז םיניא
 ןוא טנעגינעגרעפ ענייז ,ןעטייז עגיד'בוט-םוי ענייז וויטקניטס
 ,קילג ןייז ןיא וליּפַא טשינ רימ ןעּבילג השעמ-תעה ןוא קילג
 רעד יו ,טֿפײל ןוא גידנעהעגייברַאפ ןיא םזימיסעפ רעזנוא ,חמא
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 רע טלעטשרעפ ךָאד ,ןערַאגיצ רענַאװַאה ערעזנוא ןופ ךיור

 ,ךיױר ןעטֿכײל ןעגיזָאדמעד ןיא .טנָאזירָאה ןרעטייוו םעד זנוא

 ,טלעו רעדנוזעּב ַא רימ ןעפַאשעּב שינרעטסניפ רעגיזָאדרעד ןיא

 ויא סָאװ ,ןעּבעל-טלעוו םענײמעגלַא םינופ ןעסירעגּבָא זיא סָאװ

 ,גירעפעלש זייוװלייט זיא ןוא ךיז ןיא ןעטַאלשרעֿפ

 ירעג רעד ןעגעװ טלעדנַאהעג זױלּב ךיז טלָאװ סע ןעװ =

 "רעד ַאזַא טלָאװ ,עיטַארקָאטסירַא-דלעג רעדָא רענייר רענעפ

 יָאדרעד וצ רעּבָא ,גנוטיידעב עסיורג ןייק טאהעג טשינ גנונייש

 יד רעגינעװ רעדָא רחעמ ןרעהעג טלעוו רעגעסירעגּפָא רעגיז

 -יװ ןופ ןעשנעמ ,רוטלוק עֿכױה ַא ןעציזעג סָאװ ,ןעשנעמ עלַא

 טָאד סָאװ ,הפיס יד זיא סָאװ ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,טפַאשנעס

 ןופ סױא ךיז טלײט ,ןעבעל ןופ רעטנעצ ץ'רעסיוא טגיל ץלַא

 סָאװ ,ןעזיירק ערעדנװעב טפַאשעב ןוא ּבָא ךיז טסייר ,םהיא

 יז ףיוא ןעקריו טשינ ןוא ןעקלעװרעפ סע זמ םעד ילוצ

 -גוא ךיז ןעליונק סָאװ ,ןעשנעמ ןענָאילימ יד ןופ ןעטיז עש'היח

 ?זנוא רעט
 טורָאװ ,רָאטַאמרָאפער א יװ ,םעד ןעגעו טשינ דייר ךיא

 ןָאק ,טדערעג-קירוצ ןוא .תוחוּכ רימ ןעלהעפ לָאר אזַא רַאפ

 .ןייז ומ סע יװ ,ןייז טעװ סע ?ןעריסערעטניא ןעד ךימ סע

 גנלעטשרָאפ עטפַאהלעּבעג א סיפע ךיא ּבָאה לָאמלייט רעּבָא

 .רוטלוק רעצנַאג רעד טעיזָארג סָאװ ,הנּכס רעסיורג א ןעגעוו

 -רעּביוא-דרע רעד ןופ ןעגָארטּבָארַא זנוא טעװ סָאװ ,עילַאפ יד

 ילַאפ ענעי יװ ,רהעמ ךס ַא ךיז טימ ןעמעלשקעװַא טעװ ,ךַאלפ

 ןוא ןעקורַאּפ עטרעדוּפעגנָא יד טקנעװשעגּבָארַא טָאה סָאװ ,עי

 "עז יז תעשב ,עזיועגסיוא טָאה ןעשנעמ ענעי ,תמא .ָאּבַאשז

 יגַאג יד םוא ךיױא טמוק ייז טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןעמוקעגמוא ןענ

 .עיצַאזיליװיצ טצ
 ַא ןיא ןעציז ֹוצ םהענעגנָא יױזַא זיא רעּבָא לייוורעד

 -עװ סעומש ַא ליטש ןעּפַאֿכ ןוא עסַארעט רעד ףיוא טֿכַאנ-הנבל

 ןעקוק השעמ-תעב ןוא ןעױרפ ,עּביל ,רוטַארעטיל ,טסנוק ןעג

 ַאזַא ןופ לימָארּפ ןעֿכילטעג ןעטרעּבליזעב טֿפיל ץטימ םעד ףיוא

 .סיוועד םַאדַאמ יו ,יורפ
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 ,ץרעמ ןעט-}ן| סעד

 ךיו ןרעטייװרעד רימ זַא רעּבָא ,סמרוט ןוא ןעזלעפ ,גרעב

 ךיא .טייקלעקנוט רעיולּב ַא טימ ןעגיוצע ייז ןערעװ ,ייז ןופ

 עשיכיסּפ ַא טריטסיזקע דַארג ןעסיוועג א זיּב זַא ,טקרעמעּב ּבָאה

 ןעטלַאטשעג יד ןעקלָאװַא ןיא טליהרעפ סָאװ , טייקלעקנוט

 ,רהעמ טשינ ויא טױט רעד .זנוא ןופ טייוו ךיז ןעניֿפעג עכלעוו

 ,סגעזעװ יד זַא ,עכילדנעגוא .ַאזַא רעּבָא ,גנורעטייוורעד א יו

 ,עטסביל עמַאס יד ןייז ייז ןעגעמ ,םהיא ןיא ןעקניזרעפ סָאװ

 -עב ןערעװ ,טלַאטשעג עֿפילקריװ רעייז זיײװֿפעלטיּב ןערילרעפ

 ןיא ךיז ןעלדנַאװרעפ ןוא טייקלעקנוט רעיולצ ַא טימ ןעגיוצ

 ,ןואג רעשיכירג רעד ןענַאטשרעּפ טָאה סָאד .סגעטָאש ערעייט

 ,טנעטָאש הנחמ ַא טימ רעדלעפ רעייסילעי יד טצעזעב טָאה סָאװ

 -ָאדמעד ןיא ןָאטנײרַא ליפוצ טשינ ךימ ךיא ליוװ ,סנעגירעביא

 ןעגעװ ןעּבײרש רָאג ליה ךיא לייװ ,ןינע ןעגירעיורט ןעגיז

 .ן'עקלעגַא -

 יא רהיא וצ להיפעג ןיימ זַא ,רעכיז ןיטולחל ןיּב ךיא |

 ןיימ ןיא טציא יז זיא ךָאד ןוא ןערָאװעג רעֿכַאװש טשינרָאג

 יַעֹװ ןיא ןוא טייקלעקנוט רעיולּב א טימ טלעגנירעגמורַא ןוימד

 -לעטימנוא טשינ יז ריּפש ךיא ,וָאשַאלּפ ןיא יװ ,לאער רעגיג

 ,להיפעג םענעי טימ ךיילגרעפ ןיא .טּפַאשנעדײל רעד ךרוד רַאּב

 רימ יז זיא ,ָאשָאלּפ ןיא רהיא וצ טריפשעג ּבָאה ךיא סָאװ

 -יגעװ רעּבָא ,המשנ עּביל ןוא ערעייט רהעמ א ןערָאװעג טציא

 ןיא !רעגרע יצ ,רעסעּב סָאד ןיא .יורפ א יװ ,טרהעגעב רעג

 רימ רַאפ ןָאק יורפ עטרהעגעּב א תמחמ ,רעסעב טרפ ןעסיוועג ַא
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 -יװ ,טייז רעטייוצ רעד ןופ רעּבָא ,סיוועד םַאדַאמ וליפַא ןייז
 ןופ ענייא לָאמַא טשינ ָאד טגיל יצ ,ןעסיוו סע ןָאק רעװ ,רעד
 -ָעג טשינ טנייה זיּב ךָאנ ּבָאה ךיא עֿכלעו ּבבילוצ ,תוּביס ענעי
 !ץעקלענַא וצ ןעבירש

 ןוא ןעמהומ רעד ֹוצ ןעּבירשעג רעטָאפ רעד טָאה טנייה
 -ירשעגוצ ךיוא ּבָאה ךיא } דנוזעג ןייז ןעגעוו טגיהורעב יז טָאה
 סורג ַא רַאפ טקעלקעג םיוק ןעגָאה סָאװ ,רעטרעוו עכילטע ןעּב
 ּבָאה ףירּב ןעגיזָאדמעד ןיא ,תמא .רעטומ רהיא ןוא ן'עקלענַא וצ
 ,תוחפל ,ךָאד ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןעגָאז טנָאקעג טשינ ךס ןייק ךיא
 ןעּביירשנָא ןעֿכיגניא רהיא לע ךיא זַא ,ןעלייטטימ טנָאקעג
 -'נַא ןעװעג ךָאד טלָאװ גנולייטטימ ַאזַא ,תוֿפיראב ןוא רעדנוזעג
 ףעמַאד ערעטלע יד רַאפ ןוא ץעקלענַא רַאפ םַאזלַאּב רע'תמא
 ןײק טַאהעג טשינ ּבָאה ךיא לײװ ,ןָאטעג טשינ סע ּבָאה ךיא
 רעד .גָאט-סולפּבָא'נַא לָאמַארעדיװ ךיא בָאה טנייה .וצרעד תֹוחוּכ
 -ץגֹּבִא ןענעז טפנוקוצ רעד וצ יורטוצ רעד ןוא ןעּבעל םוצ קשח
 רָאנ ןָאק ךיא ןוא ,טשינ יז העז ךיא זַא ,טייוו ױזַא ןערָאװעג טקור
 -ייַפ טשינ ןָאק ךיא .ָאנד ןעגידמַאז ןוא םענעקורט ַא ןעקרעמעּב
 ןעּבָאה-הנותח ךיא געמ ץעקלענַא טימ זַא ,קנַאדעג םעד ןעמוק
 -יט א ןעגיטסעפעב ךיז טעװ רימ ןיא ןעוו ,לַאפ םעד ןיא רַאנ
 טעװ גנוטפעהעּב רעזנוא זַא ,גנוגייצרעּביא עגיטכירפיוא ןוא עפ
 ףךױא סע ךיא ןָאק שרעדנַא ,קילג ןעגיטייזנעגעג ןופ טקַא'נַא ןייז
 ךיא לעװ ,יװַא וט ךיא ןעוו רעּבָא ,ץעקלענַא ןרעלקרעד טשינ
 ןײלַא רימ ןיא תמחמ ,ןערַאנּגָא יז ךיא לעװ ,ןעגיל ַא ןעגָאז
 םוצ תוקכס וױלּב רָאנ ּבָאה ךיא ;הנומא עגיזָאדיד ָאטשינ זיא
 ,םהיא וצ עיטַאּפיטנַא ןוא ללּכּב ןעּבעל

 -רעד רעגיזָאדרעד ןיא ןעּבעל וצ טֿכעלש רהיא זיא סע
 ןוא ,רעגרע ךָאנ זיא רימ רעּבָא ,טײקרעֿפיז-טשינ ןוא גנוטרַאוו
 יז ךיא ּבָאה רעקרַאטש ןוא רעפיט ץלַא ,רעגרע זיא סע סָאװ
 ,ביל

: 
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 ,ץרעט ןעט-12 סער

 -הנבל, עגעי ןיא בָאה ךיא רעכלעװ רַאפ ,סיועד םַאדַאמ
 טֿפַאמ רעד ןעגעו ענעגייא סָאד טעמּכ ט'רזח'עגרעּביא "ןעסעומש
 ,ךובגָאט ןיימ ןיא ןעבירשעג ןיש ּבָאה ךיא סָאװ ,עּביל ןופ
 ךימ לָאז ךיא ,ןעטַארעג ןוא ןָאערקַאנַא ןעפורעגנָא ךימ טָאה
 טָאה םעדֿכָאנ ,ןעּבױרטנייװ עדליוו ןופ סעדנַאלריג טימ ןעצוּפעּב
 + +ןָאטעג גערפ ַא ד

 ַא ןופ לָאר ַא רהיא טליּפש סָאװרַאפ ָאט ,ױזַא  ביוא-- |
 ןעקילגעב ףרַאדע טייקכילטעג ַאזַא ןיא הנומא יד ? טסימיסעפ

 .ןעשגעמ ַא
 ? סָאװרַאפ
 ןילַא סייװ ךיא רעּבָא ,טרעפטנעעג טשינ רהיא ָאה ךיא

 יז רעּבָא ,טיוט םעד 'ןליפַא חצנמ ןיא עּביל יד .סָאװרַאפ ,טשינ
 ףיא ּבָאה סָאװ רעּבָא ,ןימ םעד ןיולּב םהיא ןופ טלַאהעּברעּפ
 ףיא ןעד ,ןערעו ןעטלַאהעברעפ טעװ ןימ רעד סָאװ ,ןופרעד
 ,עביל יד גידנעלהיפ ,סָאװ ,םואודיוידניא רעגעי ךילמעג ןיּב
 ןעגיד'תוירזֿכַא ןוא ןעֿבילדײמרעפנוא ףיױא ןעזיװעגנָא רע זיא
 רעד דימ ןייז רָאג ןָאק סע יװ ,דימ יױזַא זיא הומ ןיימ .טיוט
 ענייז רעּביא אשמ ַא טגָארט סָאװ ,רעטײברַא'נַא ןופ הרדשה-טוח
 לעקיטש ַא ףיוא ,תוחּפל ,רע טנידרעפ רַאפרעד רעּבָא ,תוחוּכ
 ,החונמ סָאװטע טָאה ןוא טיורּפ

 ;רעטרעװ סיקסניטַאינש ןורכז ן'פיוא רימ ןעמוק רעטפע
 -'א טסָאה וד יװ ,ןעריפָאזָאליפרעּביא טשינ רעּבָא יז טסלָאמ
 גיסיירדנואפניפ ענייד ןוא ןעטייקגיהעפ ענייד טריּפָאזָאליּפעגרעּב
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 זיא סָאד זַא ,טשינרָאג וצ טרהיפ סָאד זַא .טייװ ךיא ".רהָאי

 ףןעטכַארט זומ ךיא--שרעדנַא טשינ ןָאק ךיא רעּבָא ,טֿכעלש

 ,ץרעמ ןעט-3 גל

 טָאה רע .רעטָאפ רעד ןעּברָאטשעג זיא ןעניגעּב טנייה

 ..יהעש עֿבילטע זיולּב טעשטומעג ךיז
6 6 89 6 9 6 9 1 9 6 9 6 8 8 9 8 6 

 עליו סערואַאל ,ילעּפ ,ץרעמ ןעט-2ג סע
6 

 -יױפ זַא ,ןעסייו רימ םגח ןוא ,םוהּת ַא זיא טױט רעד

 ןיא ןערעװ ןעגנולשרעפ ןעזומ רימ ןעלעװ ,רעטעּפש רעדָא רעה

 עטּבילעג ,עטנהָאנ ערעזנוא ןופ ץימע תעשג רעּבָא ךָאד ,םהיא

 יד ,זנוא ייּב טרעװ ,םוהּת ןעגיזָאדמעד ןיא ןעקנוזרעפ טרעוװו

 ןופ ץרַאה סָאד ןעסירוצ לָאמ סעדעי ,עגעּבילּברעפ גערב ן'פיוא

 ךיז טגידנע ךיז ןעגילק עצנַאג סָאד .רעיורט ןוא ןייפ ,שואי

 ,ףליה ךָאו ןעפור ךיז טליװ סע ןוא ,דנַאר ןעגיזָאדמעד ייּב
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 הגומא יד .ןעמוק טשינ ץעגרע ןופ יז טעװ ,רעדייל ,רעּבָא

 טָאה סע רעװ רעּבָא ,טסיירט ַא ןוא גנוטער ַא ןייז טנָאקעג טָאה

 קנַאדעג םייב ןערעװ עגושמ שממ ןָאקרעד ,טֿפיל אזַא טשיג

 טזייװ גָאט ןיא לָאמ ןהעצ .טֿכאנ רעגיבייא רעגיזָאדרעד ןעגעוו

 -וצ ןעװעג טלָאװ סָאד זַא ,ךילגעמנוא זיא סָאד זַא ,סיוא רימ

 ,ןעגידנע ץלַא ךיז לָאז טױט ץטימ ןעמַאזוצ ןעוו ,ךילקערש

 יזַא זיא סָאד זַא ,ןךיא להיפ גָאט ןיא לָאמ ןהעצ רעבָא

 .ץרעט ןעמ-23 םעד
= 

 רעטָאפ םעד ןעגופעג ךיא ּבָאה ,וָאשָאלֿפ ןופ ןעמוקעג

 ,ןעלַאפעגנייא טשיגרָאג זיא רימ זַא ,דנַאטשוצ ןעטוג אזא ןיא

 עגיד'הנושמ ַא רַאפ סָאװ ,טנהָאנ ױזַא ןייז ןָאק ףוס רעד זַא

 טָאג ,רוטַאג סנעשנעמ םעד ןיא ןעמוקרָאפ ןענָאק סע ןעגנודנעוו

 א טעמּכ ןענופעג םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,תודעינַא ןיא -

 רַאפ יװ ױזַא רעּבָא ,טהערפרעד תמאּב רימ טָאה ,ןעטדנוזעג

 קנַאדעג רעד טגינײּפעג רדסּכ ךימ טָאה העיסנ רעצנַאג רעד

 ןוימד ןיא טלעטשעגרָאפ ןיוש רימ ּבָאה ךיא ןוא טוט ןייז ןעגעוו

 ןוא קלַאפַאטַאק ץפיוא ,טֿכיל ןעשיווצ טגיל רע יוזַא יו ,ךליב א

 יו ,ךָאד ךיא ּבָאה ,ענפורט ןייז ייג הינק יד ףיוא העטש ךיא

 טיּפע טריּפשרעד טונימ רעטשרע רעד ייג ,הנושמ טשינ זיא סָאד

 ןיימ ןָאטעג גנַאב טלָאװ רימ יװ טקנופ ,שואי ןופ להיפעגא

 ,רעיורט רעטסיזמוא



 שטיוועקנעש ךירנעה 116

 -רעפ טימ ןָא טציא ךימ טליפ םעד ןעגעװ גנורענירע יד :
 | .ףרואורָאפ ַא יװ רימ טגיד ןוא גנורעטיּב

 ןוא ץרַאה ןייז סָאװ ,שנעמ רעד זיא ךילקילגנוא ףיט יו

 -עװ טשינ ןוא !טײקרַאּבלעטימנ א יד ןערָאלרעּפ ןעּבָאה המשנ

 יד רימ רַאפ זיא .ףרואוורָאפ רעגינעו טשיג ,רעטיב רעגינ

 -רָאטשעג ןזיא עטַאט רעד ןעװ ,טנעמָאמ םענעי ןופ גנורענירע

 ַא-רענייא :ןעשנעמ ייװצ ןעסעזעג ןענעז רימ ןיא ןוא ןעּב

 ךיז טָאה ןוא ןעטילעג גיטכירפיוא ןוא קרַאטש טָאה סָאװ ,ןהוז

 -נעד ַא--רעטייוצ רעד ; ןענייװ וצ טשינ רעגניפ יד ןעסיּבעג

 ןיב ךיא .טיוט ןופ עיגָאלָאֿכיסּפ יד טריװרעסּבָא טָאה סָאװ ,רעק

 -קילגנוא'נַא זיא רוטָאנ ןיימ לייוו ,ךילקילגנוא רעיוהעגנוא

 ,עֿכיל

 .ןייזטסואוועב ןעלופ םייּב ט'ססוג עג טָאה רעטָאפ רעד

 ךיא ּבָאה ,טריּפשעג רעגרע סָאװטע ךיז רע טָאה טֿכַאנ-וצ-תּבש

 -ָאה לַאפ ןעדעי ףיוא םהיא לָאז ךיא ,רָאטקָאד ַא ךָאנ טקישעג

 סיּפע ןעּבירשעגוצ טָאה רָאטקָאד רעד .דנַאה רעד רעטנוא ןעּב

 ןעפמעק ןעּבױהעגנָא דלַאב טָאה עטָאפ רעד רעּבָא ,האופר א

 תהאופר עגיזָאדיד זַא ,ןעזיוועגפיוא םהיא טָאה ןוא רָאטקָאד ן'טימ

 ךימ טָאה רָאטקָאד רעד .ּפַאלק םעד ןרעלענשרעפ רָאנ ןָאק

 טלעדנַאה סע ואוו ,ָאד םגה זַא ,טגָאזעג ןוא טגיהורעּב וליפַא

 לָאז רע ,רעֿכיז ןַײז טשינ ןעמ ןָאק שטילַארַאּפ א ןעגעװ ךיז

 זַא ,טשינ רע טלַאה רעּכָא ךָאד ,לָאמ טיײװצ א ןהעשעג טשינ

 -ָאפ רעד זַא ,טּבױלג רע ןוא ,גנולצולּפ ןעמוק לָאז הנּכס יד

 עגיוָאדיד ןעגעוו .רהָאי ןהעצ ערעסָאװַא ןעּבעל ךָאנ ןָאק רעט

 ,רעטָאּפ םעד ךיוא טנהָאמרעד רָאטקָאז רעד טָאה רהָאי ןהעצ

 ךנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמַא זױלּב טָאה רעטצעל רעד רעּבָא

 ,טסואהעג ּבָאה ךיא "!ןהעז ןעלעװ רימ, :ןעפורעגנָא ךיז ןוא

 טימ טלעגנַארעג ןעבעל עצנַאג סָאד ךיז טָאה רעטָאפ רעד זַא

 ןיצידעמ יד זַא ןעזיועגפיוא גידנעטש ייז טָאה ןוא םיריױטקָאד |

 -עּב דלַאּב ךימ ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,טרעו טשינרָאג זיא

 םייּב ןעסעועג ןענעז רימ תעשּב ,רעגייז ַא ןיינ םורַא .טגיהור
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 -עג ַא ןוא ןעּבױהעגפױוא גנולצולּפ רעטָאפ רעד ךיז טָאה ,שיט

 : ןָאטעג יירש

 | .!רימ וצ רעֿכיג םוק ,ןָאעל--
 ן'פיױא ןעגעלעג ןיוש רע זיא םורא העש לעטרעֿפ ַא ןיא

 ,הסיסג יד שּבױוהעגנָא ךיז טָאה םורא העש א ןיא ןוא טעג

 .ץרעמ ןעמ-24 סער

 טלַאהעּברעפ שנעמ רעד זַא ,טגייצרעּביא ךימ בָאה ךיא
 רעטקַארַאֿפ ןייז ןופ ןעֿכירטש עלַא יד טונימ רעטצעל רעד זיּב

 רעד ייּב ,רעטָאפ רעד סָאה ,ױזַא .טעטילַאניגירָא ןייז ןליפַא ןוא

 רעד ךרוד ןעשנעמ םעד וצ טמוק סָאװ ,גנומיטש רעֿכילרעיײפ
 גנולעטשנעדירפוצ ןימ א ןעויװעגסױרַא ,טיוט ןופ גנורעטנהענרעד
 ,ןעוועג-העוט ךיז טָאה רע טשינ תמחמ ,עגילנעגייא ןייז ןופ
 -ידעמ רעד ןוא ןעביױלג-טשינ ןייז זַא ןוא רָאטקָאד רעד רָאנ
 סָאװ ,סָאד טרעהעגסיוא ּבָאה ךיא ,דוסי ןעקרַאטש א טָאה ןיצ
 -רעסױא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא רימ וצ טדערעג טָאה רע
 ןופ קורדסױא ן'פיוא ןעקנַאדעג ענייז טנעיילעג ךיא גָאװה ,סעד

 טימ ןעוועג ןעגנורדעגֿפרוד ןענעז ןעקנַאדעג עגיזָאדיד .םינּפ ןייז

 -גיריגיינ ןעועג ךיוא ייז ןיא ויא סע ;סונימ רעגיטכיו רעד

 טשינ קפס םוש ןייק רעּבָא ,עּבעל ןעטייוצ םעד ןעגעוו טייק
 -ורנוא עסיוועג א ןעװעג ךיוא יא ייברעד .ץנעטסיזקע ןייז ןיא
 -בוא עגיָאדיד ןוא ןעמהענוצ טוג םהיא טעװ ןעמ יצ ,טייקגיה

 ,רעגיניזטסואועבנוא נא סיּפע טימ טפעהעב ךיז טָאה טייקגיחור
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 טעװ ןעמ זַא ,גנוגייצרעּביא רעוויאַאנ ,ןעגָאז וליּפַא לעװ ךיא

 יװַא לעװ ךיא .ןעמעוו עדַאיל ַא יו טשינ ןעמהענוצ טרָאד םהיא

 ,תודוסי סנעּבעל ענױזַא טשינ ּפָאה ךיא ליײװ ,ןעברַאטש טשינ

 ץ'רַאפ טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעטלַאהרעטנוא ךימ ןעלָאז סָאװ

 | | ,טיוט
 -עגסױרַא יז ּבָאה ךיא ,םר ןייק ןעמוקעג זיא עמהומ יד

 ןעטסעפ רהיא ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ .שעּפעד ַא ךרוד ןעפור

 .ֿילקילג עמַאס רעד ףױא יװ ,טױט ץפױא יז טקוק ןעּבױלנ

 םוצ ןעגיוצעב ךיז יז טָאה רעּבירעד ןוא ,גנורעדנערעפ רעטס

 טשינ רהיא טָאה סָאד ,תמא .ךיא יװ ,רעגיהור ךס ַא קילגמוא

 רהיא רעּבָא ,ענמורט סרעדורּב םעד ייּב ןענייוו וצ טרעטשעג

 רימ טימ יז טָאה הױל רעד ךָאנ .גיהור ןעװעג ךָאד זיא המשנ

 -ַא טשינ טרָאװ ןייא ןייק טָאה יז רעּבָא ,טסעומשעג גיצרַאה רהעז

 רעד ןעגעוו טדערעג טָאה עמהומ יד .ן'עקלענַא ןעגעוו טגָאזעגסױר

 ןייק ןעפורעג ךימ טָאה ןוא רימ ףיוא טרַאװ סָאװ ,טײקמַאזניא

 -רעפ ןיימ טעװ ,טרעכיױרעפ רימ יז טָאה ,טרָאד ,ווָאשָאלּפ

 לַעװ ךיא תמחמ ,רעװש יױזַא ןעוייװסױא טשינ טייקט'מותי

 -ַאט לּכ-םדוק ןוא רעצרעה עגידנעּביל ןוא עיירט ןעניפעג טרָאד

 רעד ףיא ץלַא ןופ רעּביל ךימ טָאה סָאװ ,ץרַאה רהיא יק

 םעד רעדיװ רימ טינכדש יז זַא ,ןהעזעג ןירעד ּבָאה ךיא .טלעוו

 רבק ןעשירפ םעד רַאפ ןעש טשינ ןעװעג ויא סָאד רעּבָא ךודש

 ךיא .טדערעגפיוא טרַאטש ךימ ּבָאה ךיא ןוא ,רעטָאפ ןיימ ןופ

 וצ ,טנעגינעגרעפסנעּבעל וצ טשינ תוֿכייש םוש ןייק טציא ּבָאה

 -ָאש רעד ךָאנ טלַאפ רימ ףיוא :תונותח ןוא ןעגנורעלקרעדעּביל

 ןוא ןעמהומ רעד טגָאזעגּבָא גיטליגטנע ּבָאה ךיא ,טיוט ןופ ןעט

 ןערהָאפקעװַא לעװ ךיא זַא ,טקרעמעּב ףרַאש וליפֲא רהיא ּבָאה

 -ָאװ ייווצ ַא ףיוא ןרהעקמוא ךימ ךיא לעװ םעדֿכָאנ ,ופרָאק ןייק

 רעטעּפש טשרע ןוא השורי יד ןערילוגער וצ ,םיור ןייק ןעֿכ

 .וָאשָאלּפ ןייק ןערהָאפסױרַא ךיא לעװ

 .ַאטשרעפ טָאה יז .ט'נשקע'עג טשינ ךיז טָאה עמהומ יד

 רימ וצ ןעגיױצעּב ךיז טָאה ןוא דנַאטשוצ ןעגיטסייג ןיימ ןענ

 געט יירד ןיא ןערהָאפעגקעװַא יז זיא םיױר ןופ ,םירָאװ רהעז
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 ,ןערהָאפעג טשינ ךיא ןיִּב ופרָאק ןייק .היל רעד ךָאנ םורַא
 עליװ רעייז ןיא ןעטעּברעפ ךימ טָאה סיוועד לרָאּפ סָאד תמחמ
 טשינ ליוו ךיא .געט עֿכילטע ןיוש גנערּברעפ ךיא ןאוו ,ילעּפ ןיא
 ליוו ךיא--טשינ רעדָא גיטֿכירפיױא זיא סיועד יורפ יצ ,ןעסיוו
 ןייק זַא ,ךַאז ןייא רָאנ סייו ךיא .ןופרעד ןערעלק טשינרָאג

 רהעמ ןעזיװעגסױרַא טשינ טלָאװ טלעװ רעד ןיא רעטסעווש ןייא

 סָאװ ,רוטַאנ ןיימ טימ .סיהעד יורפ יװ ,הימ ןוא טײקמירַאװ

 ןמוזמו ןֿכממ גידנעטש ךיא ןיּב ,םזיציטּפעקס טימ טימס'רעפ זיא
 -סױא ךיז לָאז סע ביוא רעּבָא ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןייז-וצ- דשוח
 יו ,ןעלהיפ ךָאד ךימ ךיא לעוו ,העוט ךימ ןיּב ךיא זַא ,ןעזייוו

 ֹוצ טייקסטוג רהיא תמחמ ,יורפ רעגיזָאדרעד ןעגעק בוח-לעּב ַא

 :סָאמ עכילנהעוועג יד ןעגנַאגעגרעּביא תמאב ןיא רךימ

 ,ץרעמ ןעמ-26 סעד

 יד ףױא סױרַא-עהעג גנונױאו ןיימ ןופ רעטסנעפ יד
 סָאװ ,םי ןעשידנעללעטימ ם'נופ סעילַאפ עיולּב ךילנהעוועגגוא

 .סַאּפ ןעלעקנוט-ריּפּפַאס ַא טימ טנָאזירָאװ ן'פיוא טלעמהערעג זיא
 "-וש עגידרעייפ יו ,סעילַאפ-םי יד ןעטכייל עליו רעד ןעבענ
 -םי עליטש עטָאלגַא טײרּפשעגסױא טגיל רעטײװ ןוא ,ןעּפ

 -ואװ .טייקרלּפ רהיא ןיא טגיוועגנייא יװ טקנופ ,ךַאלּפרעּבױא
 ןייא .ךעלפיש-רעשיפ ןופ ןעלגעז עסייוו יד ךיז ןעהעז ואוו-טשינ
 ַאונעג ןייק לעסרַאמ ןופ ףיש ַא ךרוד ָאד טהעג גָאט ןיא לָאמ
 ךיו טצרַאװש סָאװ ,ךיור ןעקלָאװ ןעגיֿכוּפ ַא ךיז טימ ' טּפעלש ןוא
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 ןיא טהייוצ טרעוו רע זיּב ,ערַאמכ-רעטיוועג ַא יװ ,םִי ץרעּביא
 -רעד יװ ,טהייוצ ךױא ָאד טרעװ קנַאדעג רעד .ןעטפול רעד
 ןעבעל גילעזטיײל ַא ָאד טּבעל שנעמ רעד ןוא ךיור רעגיזָאד
 םעטָא טנייה רעּבָא ,דימ רהעז טְריּפשעג ךימ ךיא ּבָאה ןעטֿכענ
 סָאװ ,עלעטדניװ-םי עשירפ סָאד טסורּב רעלופ ַא טימ ןייא ךיא
 ףיא .ןעמָאטַא-ץלַאז עטֿכײפ טימ ןעּפיל עניימ טֿכײל טקעדעּב
 טציא זיא סע רעטעוװ יורג ןימ א רַאפ סָאװ ,רָאפ ךימ לעטש
 -צעלּפ ַא רַאפ סָאװ ,שינרעטסניפ ןימ ַא רַאפ סָאװ ,וָאשָאלּפ ןיא
 ,עשַאק-יינש א ןופ ,טײקמירַאװ וצ טלעק ןופ ןעגנַאגרעּביא עֿכיל
 -ןוז עצרוק וצ ,ערַאמֿכ רעגידנעהעגייּברעפ ַא ןופ ךיז טיש סָאװ
 ,לדנעקלָאװ םוש ַא ןהָא ,ןייר לעמיה רעד זיא ָאד .ןעגנוניישפיוא
 סע יװ טקנופ ,םינּפ סָאד רימ טלהיק לעטדניװ-םי סָאד ןוא
 | ,טשוקעג ךימ טלָאװ

 ןעטרָאג ןופ ךיז טגָארטרעד רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד
 א .ןעזיור ןוא ּפָארטַאילעה ,ַאדעזער ןופ חיר רעגיד'היחמ רעד
 ףיוא זייוולייט ןוא ?ןעהילב ןענירטיצ ואוו, ,הנידמ עטיפושּכרעפ
 טנָאקעג טָאה סָאװ ,ץלַא סָאד תמחמ ,סָאלש רעטיפושּכ'רעפָא

 -ייפ םעד ךרוד ןוא ןענָאילימ סע'סיוועד ךרוד ןערעװ ןעצַאשעּב
 -יװ רעגױָאדרעד ןיא ןַאהרַאפ זיא ,ּבייו ןייז ןופ קַאמשעג םענ
 -ליּב :קרעװטסנוק עטסעּב יד ןופ טלעגנירעגמורַא ןיּב ךיא .על

 -דלָאג סָאטנואווענעּב ,ןערַאלּפמעזקע עגידריווקרעמ ,סעוטַאטס ,רעד
 -הורוצסיוא ךיז ואוו טשינ ןעּבָאה ןעגיוא יד ןוא ,ןעגנוטיײּברַאטױא
 יד ןופ ןירעמיטנעגייא רעשיטעטסעיַאמ רעד ףיוא ןעדייס ,ןער
 ,תורצוא עלָא

 גָאז ךיא ןוא ,ןירעגידנעצעג יז ןעמ טפור טסיזמוא ץנַאג
 --טשיג יצ גיטֿכירפיױא זיא סָאד יצ ,טשינ סייוו ךיא---לָאמַאֿכָאנ
 ףױא רעטכייל רימ טֿכַאמ ןוא טעמוא ןיימ רימ טרעדניל יז רָאָנ
 ןוא ,רעטַאפ ןיימ ןעגעוו זייוונעהעש ןעסעומש רימ .המׂשנ רעד
 -עּב טָאה יז .ןעגױא ערהיא ףיא רעטפע ךיז ןעזייוו ןערהערט
 עטעשטומעגסיוא עגיימ סָאװטע ןעגיהורעּב קיזומ זַא ,טקרעמ
 ןײרַא טֿכַאנ רעד ןיא טעּפש יב רימ יז טליּפש ,ןעװרעג

 ,רעטהייזוצ ַא ,קוק ןוא רעמיצ ןיימ ןיא רעטסניפרעדניא ךיא ץיז
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 רענרעּבלי ַא טימ טקעדעּב זיא סָאװ ,םי ן'פיוא רעטסנעפ ךרוד
 -ַאוצ ךיז טסיג סָאװ ,ןעגנַאלק יד וצ וצ ךימ ךרָאה ןוא ץעג
 ויפ וצ ךימ ךרָאה ךיא ;סעילַאפ יד ןופ שיורעג ן'טימ ןעמ
 .טרעװ סע ןעֿכלעװ ןיא ,לעמערד ןעּבלַאה זיּב ,ךיז ןעסעגרעפ
 | ,םירוסי ערהיא טימ טיײקֿכילקריװ יד ןעדנואוושרעפ-

 ,ץרעמ ןעט-20 סער

 ןענעייל רימ .גָאט עלַא ןעביירש טשינ רַאנָאז ליוו ךיא
 -צעל רהיא ,רעגיטכיר רעדָא ,עידעמָאק עכילטעג יד ןעמַאזוצ

 ןופ קיטסַאלּפ יד ןעגױצעג רהעמ ךימ טָאה לָאמַא .לייט ןעט
 רעד ןיא גונעת סיורג טימ ךיא קניורעפ טציא רעּבָא ,םנחיג
 -געלהַארטש רהעמֿכָאנ יד טימ טייקלעקנוט רעגידנעלהַארטש-לעה
 ,סיוא רימ טזייו לָאמליײט *.לעמיה, סעטנַאד ןופ רעטסייג עגיד
 -ייס ןוא עטנַאקעב ןעלהַארטש עגיזָאדיד ןעשיווצ העז ךיא זַא
 .סיז יװ טעמּכ רעיורט ןיימ טרעװ טלָאמעד ןוא ,ןעכירטש ערע
 -יהע ןופ ןעטייקנעש עלַא יד ןענַאטשרעּפ ךיא ּבָאה טציא טשרע
 -סיוא טשינ טסיײג רעֿכילשנעמ רעד טָאה לָאמנייק ךָאנ ?.לעמ
 יזַא ןעגנורדעגניירַא טשינ ,ןעלגילפ ענייז טיירּב ױזַא טיירּפשעג
 -ַאֹּפ עכילּברעטשנוא עגיזָאדיד יװ ,טייקֿכילדנעגוא רעד ןיא ףיש

 טנעײלעג רימ ןעּבָאה טנייה ןוא ןעטכענ .,ןעטכענועייא
 ןיא טייװ רהעז קעװַא רימ ןערהָאפ ךילנהעוועג ,לעפיש ַא ןיא
 צו סעד ּבָאֹרֲא רימ ןעזָאל ,ליטש רחעז ןיא סע ּבױא ןוא ,םי
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 ,רעגיטכיר רעדָא סעילַאװֿכ יד ךרוד טגיוועג ,ןענעייל ןוא לעג

 דיא גנַאגרעטנואנז ץֿכָאנ .וצ ךימ רעה ךיא ןוא טנעייל יז

 יז ןוא טייקטיור ַא טימ ןערָאװעג ןעסָאגעּב ןעטֿכענ לעמיה רעד

 הניכש יד יװ טקנוּפ ,טנעיילעג ןוא רימ ןעגעק ןעסעזעג זיא

 -עגּפױא יז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ;טהורעג רהיא ףיוא טלָאװ

 ןייש רעד טליּפשעג טָאה סע עֿכלעװ ןיא ,ןעגיוא ערהיא ןעּביוה

 טײװ ,ןייש ןעטיור ןעֿכײװ ןעגיזָאד ם'ניא .טייקטיור-דנעווָא ןופ

 ףימ ןוא רפ רענעש ַאזַא טימ ,לעפיש ַא ףיוא ,גערּב ןופ

 רימ ןוא ,עיזליא ענדָאמ ַא סיּפע טַאהעג ךיא ּבָאה ,ץעטנַאד

 -על ןעֿכילקרי ןטימ טשינ בעל ךיא זַא ,טֿכַאדעג ךיז טָאה

 .ןעּב

 .ץרעמ ןעט-30 סעד

 8 טימ טעמוא רעד רימ ןיא ףױא ךיז טּפַאכ לָאמליײט

 ןענַאד ןופ ןעפיול רימ ךיז טליװ טלָאמעד ,טעּפמיא םעיינ

 טויטע; =
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 .ץרעמ ןעמ-31} סעה

 ּבָאה ךיא .ץעקלענַא ןופ טֿכַארטעג ךס ַא ךיא ּבָאה טנייה
 םימי ןוא השּבי רעקיטש יװ טקנופ ,להיפעג ענדָאמ ַא סיּפע
 װָאשַאלּפ זַא ,ךיז טכַאד רימ .טליײטעגרעדנַאנופ זנוא ןעטלָאװ

 קע ןיא ,רעדנעל עשיאיירָאּברעּפיה יד ןיא ץעגרע ךיז טנימעג
 -ילגעזרעּפ יד ואװ ,סעיוליא ענעי ןופ ענייא זיא סָאד .טלעוו
 -ַאז עלַאער עגיד'תושממ רַאפ ןעטלַאהעג ןערעװ ןעקורדנייא ע5

 ףיא רָאנ ,רימ ןופ טרעטייורעד זיא עלענַא טשינ רעּבָא .ןעֿכ
 ,ןײקסװָאשַאלּפ םענעי ןופ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ךימ רעטייוורעד
 טימ לופ ןעועג ןענעז ץרַאה ןוא ןעקנַאדעג עלַא ענייז סָאװ
 -גַאגניא ןיִּב ךיא זַא ,ןעגנירד וצ טשינ ךָאנ זיא ןופרעד .,רחתיא

 -ַאנַא בורפ ךיא זַא רעּבָא .רהיא וצ ןערָאװעג טלַאק ןעצ

 טָאה סע ןַא ,ןייא ךיא העז ,רהיא וצ להיפעג ןיימ ןעריזיל
 קירוצ ןעכָאװ עכילטע טימ .רעטקַארַאֿכ ןעוויטקַא ןייז ןערָאלרעּפ

 ,טשינרָאג ןיוש ךיא ליװ טנייה ,טרהעגעּב סיפע ךָאנ ךיא ּבָאה

 ןופ גנורירטנעצנָאק יד טהייוצ טָאה רעטָאפ ןיימ ןופ טוט רעד

 ךיא ןעװ ,ןהעשעג אמתסמ טלָאװ ענעגייא סָאד .להיפעג ןיימ

 קרעװ ןעשייַארעטיל ַא רעּביא טײּברַאעג .,ליּפשייּב םוצ ,טלָאװ

 יּבִא ךימ ןעטלָאװ ןעשינעהעשעג עכילקילגנוא ערעסיוא ןוא

 ,ןעצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא סָאד רעּבָא .םהיא ןופ ןעטירעג

 ןעװעג גנַאל טשינרָאג ָאד ןענעז ןעטפערק עגיטסייג עגיימ
 ,טציא ןוא דַארג ןעטצעל ןויּב ןעגיוצעגנא ןוא טגנערטשעגנָא
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 גנוקריו רעד רעטנוא ,קילגמוא ם'נופ קורדנייא םעד רעטגוא

 -מעד ,רוזַאל רעגיזָאדרעד ןופ ,טַאמילק ןעֿכילרעה ןעגיזָאדמעד ןופ

 זײװֿכעלסיּב ךיז יז ןעּצָאה ,ןעגיוונייא ױזַא ןָאק סָאװ ,םי ןעגיזָאד

 -געטקַאװ ן'טימ ,טגָאזעג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,ּבעל ךיא ,טגיהורעב

 ןיטולחל זיִא סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,סױא ךימ הור ךיא .ןעּבעל ןעגיד

 ַא ןיא ןײרַא-לַאפ ךיא ןוא טייּברַא ןופ ןערָאװעג טדימעגנייא

 ַא ןיא ןעקניזרעפ גידנעטש ךימ טלָאװ ךיא יװ טקנופ ,לעמערד

 טריּפשעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא .ענַאװ רעמירָאוו

 קנַאדעג רעד וליּפֲא ןוא ,טײברַא'נַא סיּפע וצ גיהעפ גינעוו יוזֲא

 -עּב טלָאװ ךיא ּבױא .אהינ טשינ רימ זיא טײברַאנַא ןעגעוו

 -עג ךיא טלָאװ ,רימ רַאפ גנוזָאל ַא סיּפע ןעטֿפַארט-וצ טפרַאד

 ",ךימ טקעװ טשינ, :טגָאז
 ךיא ןעװ ,טלָאמעד ןייז סע טעװ סָאװ ,טשינ סייוו ךיא

 ןוא .טוג רעּבָא ,גיטעמוא רימ זיא טציא .ןעֿכַאװפױא לפוו

 ךימ להיפ ךיא ןוא ןעֿכַאװפיוא טשינ יקַאט ךיא ליוו רעּבירעד

 -רָאפ ךיז רעש וליּכַא זיא רימ ,ןעבעלֿכ .טעטֿכילפרעפ טשינ

 טָאװ  ,ןיקסװָאשָאלּפ םענעי ןופ ןיִב ךיא טײװ יװ ,ןעלעטשוצ

 ןרוד ?ןעדנוּבעג .ןעקלענַא טימ ןעדנובעג טלהיפעג ךיז טָאה

 ױלײברַאפ ַא !זנוא ןעשיװצ ןהעשעג זיא סָאװ ?יױזַא יװ ? סָאװ

 ץנאג ןייז ןָאק סָאװ ,גנורהירעב עכילקרעמעבנוא טעמּכ ,עגידנעפ

 עכילרעֿכעל ַא ןיא סָאד ,.םיבורק עטנהָאנ ןעשיווצ ךילריטַאנ

 ןעטָארטעגנײרַא לָאמניא טשינ ןיוש ּבָאה ךיא ,טיײקֿפילדניפמע

 -כָאג יז ּבָאװה ךיא זַא ןוא ןעגנוהיצעב עטסנרע רהעמ ןיא

 .ןעטילעג טשינ ןופרעד ןעסיוועג ןיימ טָאה ,ןעסירעגרעביא םעד

 "נַא סיּפע ןזיא ,ונ--ןיוק רהיא ןעוועג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו

 .יירעבָא .ןענאטשרעפ שרעדנַא סע יז טלָאװ טלָאמעד ,תמא ,שרעד

 ןיימ ןיא עקליּפש א ןעּבָאה ךימָאל !ױזַא ןייז לָאז ,סנעגירעביא

 רעד ףױא ןָאטעגּבָא העש עדעי ןערעװ םישעמ גינעוו ,ןעסיוועג

 "רעפ ּבָאה ךיא סָאװ ,גנושיוטטנע יד זיא ייז ןעגעג סָאװ ,טלעוו

 ײעּב ךיז ןָאק ןעסיוועג סָאד !ליּפשרעדניק ַא שממ ,ן'עקלענַא טּפַאש

 טָאה סע ןעװ ,לַאפ םעד ןיא רָאנ אטח ןימ ַאזַא טימ ןעגיטפעש

 תוכייש ַאזַא ןעבָאה םיאטח עניװַא ןָאט וצ סָאװ טשינ ןיטולחל
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 עסַארעט רעד ףיוא ןעטעומש ערעזנוא יװ ,םיאטח ע'תמא וצ
 .ןעּבעל ןעֿכילקריװ ןעטגנערטשעגנָא ןערעוש םעד וצ

 טעװ סע סָאװ ,ןָא טשינ ךימ ךיא סיוטש ,סגעגירעּביא
 ןייק ןופ ליװ ןוא החונמ ךָאנ טציא ךיא ץכעל לּכ-טדוק ,ןייז
 זיא גָאטימ םייּב טנייה ".ךימ טקעװ טשינ, .ןעטֿכַארט טשינ ךַאז
 ,לירּפַא ןעטימ ןיא ןעלעװ רימ זַא ,םעד ןעגעוו דייר ַא ןעוועג
 ןוא ילעּפ ןעזָאלרעפ ,ןעציה יד ןעּבױהנָא ךיז ןעלעו סע ןעוו
 םעד ,וליפַא סע טקערש ךימ .,ץייווש רעד ןיא ןערהָאפרעּבירַא
 -גַאלײה א ןיא ןעּבעגניא אמתסמ ןעמ טעװ ןסיוועד ןעמירָא
 .תעגושמ ןופ םינמיס םהיא ןיא ןעקרעמ ךיז ןעזָאל סע .טלַאטש
 -וצ-טייצ ןופ .דרע רעד ףיוא טקוק ןוא רע טגייווש גָאט עצנַאג
 תמאּב טָאה רע תמחמ ,לעגענ ענייז ףיוא קוק א רע טּפַאֿכ טייצ
 ןעגלָאפ יד ןענעז סָאד .ןעלַאטּבָארַא טהיא ןעלעוו ייז זַא ,ארומ
 ,םויפרָאמ ןופ ןוא ןעּבעל םענעסַאלעגסיוא-דליוו ַא  ןופ

 יו ךיז טנהענרעד סע תמחמ ,ןעּבײרש סָאד גיונע ךיא
 | ,םי ץפיוא ריצַאּפש ַא ןעֿפַאמ רימ ןעװ ,טייצ

 ,לירפא ןעט-2 סםִצֹד

 דניוו-םורד רעקרַאטש ַא ,דניוומרוטש ַא ןעוועג זיא ןעטכענ
 טייצ ַא .ןובַאט-דרעפ ַא יװ טקנוּפ ,סגעקלָאװ ןעּבירטעגנָא טָאה

 -וצ ָאד ןוא טלעמַאזעגפינצ ָאד ןעסירעג יז רע טָאה גנַאל
 ןעגָאלשעגּפױצ ייז רע טָאה םעדֿכָאנ ,לעמיה ן'רעביא טײרּפש
 -עג לעקנוט דלַאּב זיא סָאװ ,םי ץרעּביא עסַאמ ןייא ןיא טעמּב
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 "מירג ןיא ןיײרַא-טלַאפ סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ םינּפ סָאד יװ ,ןערָאװ

 "רעד ןיא םיוש ַא ןעפרַאװ ןעמונעג רע טָאה המקנ סלַא ןוא ,ןרָאצ

 "נייא ןָא ןעגָאלש סָאװ ,ן'תעגושמ ייווצ ןופ ףמַאק רעיתמא'נַא ,ךיוה

 טָאה סָאד רעּבָא .ןעצילּב ןוא ןרענוד סױרַא-ןעזָאל ןוא רעדנַא

 רעזנוא טכַאמעג טשינ רעּבָא ןעּבָאה רימ .טרעיודעג גנַאל טשינ

 ,ךיוה-וצ ןעוועג ןענעז סעילַאװֿכ יד תמחמ ,ריצַאּפש ןעכילנהעוועג

 ןפיוא רעטסנעפ-ןָאקלַאּב ןופ טקוקעג רימ ןעּבָאה םעד טָאטשנָא

 "יוװצ ,רעדנַאנניא ףיוא טקוקעג רימ ןעגָאה לָאמלייט ןוא םרוטש

 ןייק .ןעמוקוצרָאפ ןָא-טּבױה סע רעדָא ,רָאפ סיּפע טמוק זנוא ןעש

 לָאז סָאװ ,טרָאװ ַאזַא טגָאזעגסױרַא טשינ טָאה זנוא ןופ רענייא

 רעגייא ןייק ,טפַאשדניירפ רעֿכילנהעװעג א ןופ רדג ןופ סױרַא

 ,ךָאד ןוא ,טֿכַאמעג טשינ גנורעלקרעד םוש ןייק טָאה זנוא ןופ

 -עזנוא זַא ,רימ ןעלהיפ ,רעדנַאנייא וצ ךיז ןעדנעו רימ תעשּב

 ,שרעדנַא סיּפע ןופ עקסַאמ ַא רָאנ ןענעז רעטרעװ ער

 ןפיא ךיז ןעפיש רימ תעשּב ,רָאפ-טמוק ענעגייא סָאד}

 יז יװ ,רעה ךיא תעשּב רעדָא ןעמַאװצ ןענעייל רימ תעשּב ,םי

 -טשיג יו ,סיוא-ןעהעז םישעמ עלַא ערעזנוא .ריװַאלק ן'פיוא טליּפש

 -רעפ טגיל סע עֿכלעװ רעטנוא ,ןעמרָאפ עֿכילרעסיױא עגיטֿכירפױא

 -קעדרעפ א ,רעמוטש ַא לייוורעד ,ךוּת רעדנַא'נַא סיּפע ןעגרָאב

 ןייק ןעטָאש ַא יװ ,גידנעטש רעּבָא זנוא טיילגעּב סָאװ ,רעט

 .ץטימ ןעפורנָא טשיג ךוּת ןעגיזָאדמעד ליװ זנוא ןופ רענייא

 -ישרעד עגיזָאדיד .גידנעטש םהיא ןעלהיפ רימ רעּבָא ,ןעמָאנ

 ,ַא ןוא ןױשרעּפטנַאמ ַא ואוו ,ןעטרָאד לָאמעלַא ךיז טזייוועּב גנונ

 צב טשינ ןָאק יא ,רעדנַאנײא ףיוא ןעקריוו וצ ןָא-ןעּביוה יורפ

 ןיִב ךיא רעּבָא ,ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סָאד ןעוו ,יונעג ןעמיטש

 ,טעטרַאװרעדנוא ןעצנַאגניא ןעמוקעג טשינ זיא סָאד זַא ,הדומ ךימ

 ,;טײקֿבילדגײרפטסַאג רעיז טימ טצונעּב ךימ ּבָאה ךיא

 ,ןֹוִז ךָאנ ןוא רעטָאפ ןיימ ןופ דניירפ א ןעװעג זיא יז תמחמ

 .ףָאֵנ י| ,להיפעגטימ ליפיוזַא ןעזיװעגסיֹורַא רימ יז טָאה טוט

 ,=טֵסואועּבטסּבלעז ליפיוזַא ץיועּב ךיא רעּבָא ,םיור ןיא רענייק

 ןעמוקעג ןיב ךיא יװ דלַאּב זַא ,ןעלייט ױזַא ךיז  ןָאק ןוא ןייז
 ֹו3

 8 טַאהַעג ,קילגמוא ןיימ ףיוא טקוקעג-טשינ ,ךיא ּבָאה ,רעהַא
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 יד ןעלעװ יורפ רעגיזָאדרעד ןוא רימ ןעשיווצ זַא ,להיפעגרָאפ-
 ןײלַא ךיז ףיוא וייּב ןערָאװעג ןיּב ךיא .ןרעדנע ךיז ןעגנוהיצעצ
 ּבָאה טױט סרעטָאפ ןיימ ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא טעמּכ סָאװ ,רַאפרעד
 ויא ױזַא רעּבָא ,ןעֿכַאז ענױזַא ןופ ןעטכַארט ןעמונעג ןיוש ךיא
 | .,טײקֿבילקריװ רעד ןיא ןעוועג |

 ךיא בוא .תורעשה עניימ טריילַאער ןערעוו טגייה טשרע = |
 -נוא ןיא גנורעדנערעפ ע'תמא יד זַא ,טקירדעגסיוא ךימ ּבָאה
 -רעד סע זיא ,טלעטשרעפ ןוא טקעדרעפ זיא ןעגנוהיצעב ערעז
 ךורפ רעד ןעמוק טעװ סע ןעװ ,טשינ סייוו ךיא לייוו ,רַאּפ
 .רָאפ ןיש ּפַאֿכ ךיא רעּבָא ,םרָאפ ַא רַאפ סָאװ ןיא ןוא
 עגיָאדיד ןופ ץייר ן'רעטנוא ךימ ןיפעג ןוא ךוּת םעד סיוא
 .עג טלָאװ ךיא ןעוו ,וויאַאנ רהעז ןעוועג טלָאװ ךיא ,תורעשה
 ,רימ ןופ רעגינעװ יז טחעטשרעפ טרפ םעד ןיא זַא ,ןעטלַאה
 ,ןייז ךיליירג ץנַאג ןָאק סע .רהעמכָאנ זַא .,ןייז סיוועג ןָאק סע
 ןעטלַאק םעד טױל ןוא ןוצר רהיא טול טהישעג ץלַא סָאד זַא
 רעד רַאפ עקטסַאּפַא טלעטש ןירעגעי יד .ענַאיד א ןופ ןופשח
 וצ סָאװ ךיא ּבָאה סָאװ ?רימ סע טרעטש ןעד יצ רעּבָא ! היח
 -עג ַא ןיא ךיא ןיּב ,ןױשרעּפסנַאמ רעדעי טעמּכ יו ? ןערילרעפ
 ןױלּב ןעּפַאֿפ ךיז טזָאל סָאװ ,היח עֿכילרהעפעג ַא ןיז ןעסיוו
 ץפיוא ןעלַאפנַא טגעמָאמ ןעסיוועג א ןיא ןענָאק לָאז ךיא ,ףיורעד
 .עיגרעגע גונעג עלַא רימ ןעּבָאה עיצַאוטיס ַאזַא ןיא ,רעגעי
 ןייז ןוחצנ רעד ןיוש זומ עבס ןייז טול סָאװ ,ףמַאק ַא זיא סָאד
 סיוועד סםָאדַאמ זַא ,טנעכייצעגסױא סייוו ךיא ,טייז רעזנוא ףיוא
 ,ֿביל טשינ ךיוא ךָאד יז בָאה ךיא רעּבָא ,ביל טשינ ךימ טָאה
 ןעטסעּב ןיא ןָאק ןעדייּפ זנוא ןעשיווצ גנוקריוו עגיטייזנעגעג יד
 -ירעגידנעצעג "יװצ ןעשיווצ גנוקריוו עגיטייזנעגעג ַא ןייז לָאּפ
 שיטסיטרַא דַארג ןעטסֿכעה םעד ןיא ןענעז סָאװ ,ןערוטַאנ עש
 ויא סָאװ ,עּבילנעגייא יד ךיוא טליּפש רהיא ןיא ,גיד'הואת ןוא
 ןעמ ןָאק ליפש ַאזַא ןיא םורָאװ ,רהיא רַאפ טוג יװַא טשינרָאג
 -ֹצו טרהיפ עּביל יד ןיהואו ,ןיהַא קעװַא ןוא ןעסעגרעפ ךיז
 ,"ןללנהעוו

 וצ להיפעג ןיימ ןיא .קעװַא טשינ טיי לעװ ךיא רעּבָא
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 --טרעצ ןייק טשינ ,טייקנעדנוּבעגוצ ןייק טשינ--ָאטשינ זיא רהיא
 -טסנוק םענעש ַא רַאפ גנוקיצטנע ןַאהרַאפ רָאנ זיא סע ;טײקֿכיל

 סָאד ןעװ ,ןױשרעּפסנַאמ ַא ןופ להיפעג-סגנוגער ַא ןוא קרעוו
 ענידעּבעל ַא זיא ,ױזַא ךיז טקיצטנע רע ןעֿכלעװ טימ ,קרעוו
 ןוחצנ רעטסכעה רעזנוא זַא ,ןעגָאז טגעלפ רעטָאפ רעד .יורפ
 רעד זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,יורפ א ןיא ךאלמ א ןעלדנַאװרעפ---זיא
 יד ןעװ ,רענעלק טשינ ןעװעג טלָאװ ליּבסנַאמ ץרַאפ ףמואירט
 ןעמהענמורַא ןעלָאז סונעוו רעשיטנערָאלפ ַא ןופ סמערָא עמירַאװ
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 טרָאװ עטצעל סָאד סיוועד סםַאדַאמ זיא טכיזגיה רעד ןיא

 רעגיציה ןוא רעטריניפַאר ַא רהעז טימ ןַאמ ַא סָאװ ,םעד ןופ
 ןיז ןעלופ ןוא ענירפ ַא זיא סָאד .ןעשניו ךיז ןָאק עיזַאטנַאפ
 ןעמ תעשּב ,ּפָאק םעד ןערילרעפ ןיטולחל ןָאק ןעמ .טרָאװ ןופ
 .ןעגיוצעגנייא קרַאטש ,עקנַאז ;מַא'נַא ןיא ,לּפעייּב םוצ ,יז טהעז
 ַא ייּב יו ,טלוּב ךיז ןענעֿכײצ רעּטרעקז ופ ןעמרָאפ עלַא זַא ,ױזַא/

 -נַא יז טֿכַאמ ,לעפיש ןיא ן'עטנַאד טנעייל יז תעשּכ .עוטַאטס

 יד ךילדנעטשרעפ טרעװ טלָאמעד ןוא ,ַאליּביס ןופ קורדנייא
 טעמּכ זיא יז זַא ,ןעש יװַא זיא יז .ןָארעג ןופ הואּת-גנודנעש
 -רַאװש ענעסקַאוװעגפיונוצ יד זיולּב ,טייקנעש והיא ןיא םַאזיורג !

 רעגיטנייה ַא ןופ קורדסוא םעד וצ רהיא ןעּביג ןעמערּב עצ
 -רעפ יז תעשּב .רהעמֿכָאנ יז ןעקריוו רַאפרעד רעּבָא ,,יורפ
 יב ןעפרַאװרעּפ וצ טייהנחעװעג יד יז טָאה ,רָאה יד ךיז טֿפיר
 ערחיא ףיא ךיז ןעּבױה טלָאמעד--ּפָאק ן'רעטניהַא דנעה עד
 ןעציזעג ףרַאדעּב ןעמ .סױרַא ךיז טקור טסורב יד ןוא ןעלסקַא
 ר7 רַאֿפ השעמ-תעּב יז ןעּפַאֿכ וצ טשינ ,ןעליו ןעקרַאטש ַא

 -יוא עֿכילשנעמ ןופ טיי ץעגרע ןעגָארטקעװַא ןוא דנעה
 ,ןעג

 ןיא סָאװ ,ריטַאס ַא ןעגרָאנרעפ טציז זנוא ןופ ןעדעי ןיא
 -גהעוועגנוא ,טגָאזעג ןיוש ּבָאה ךיא יו ,ךיא ויּב ,רימ וצ ךייש
 רימ ןעשיוצ זַא ,ןייא רימ טלַאפ םיױק ןוא ,ךילדניפמע ךיל
 טיפע זַא ,רָאפ סיּפע טמוק עוטַאטס-ַאנָאנו רענידעּבעל רעד ןוא
 "יא רילרעפ ,רעדנַאנײײא וצ זנוא טהיצ טֿכַאמ עגיטלַאװעג ַא
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 ןָאק סרעגעמָאקלָאפ ךָאנ סָאװ--ךימ גערפ ןוא ּפָאק םעד דלַאג
 ?ןעּבעל ןיימ ןיא ןעפערט ךיא

 ורמא ןעמי} םעד

 -ץגטימ ןוא גרָאז ןעזײװסױרַא ןָאק יורפ ַא ליפיוו ףיוא
 טוייװ ליפזַא ףיוא ,קילגמוא סיורג ַא ןיא דניירפ ַא וצ להיפ
 טֿכַאמ טייקסטוג עגיזָאדיד ,ךַאז ענדָאמ ַא רעּבָא ,סױרַא סע רימ יז
 ,ץנַאלג םהיא ןיא ןַאהרַאּפ : טֿפיל-הנבל ןופ קורדניײא'נַא רימ ףיוא
 -ָאקלָאפ ןענעז ןעמרָאֿפ ערהיא עלַא ,טלהעפ טיײקמירַאװ רעּבָא
 רעד רעדיװ טדער רימ ןיא ,רהיא טלהעפ המשג א רעּבָא ,ןעמ
 לָאמנייק ךיא ּבָאה גונעּת ןעטסערג ןיימ ןיא רעּבָא ,רעקיטּפעקס
 -ד ןעװ ,ךָא .ןעריװרעסּבָא ֹוצ טייקגיהעפ יד ןערָאלרעּפ טשינ
 רהיא ןיא .ץלַא וצ עטוגַא ,עטוגַא ןעוועג טלָאװ ןיטעג עגיזַאד
 םעד ייב ,תמא .תוירזכַא ןהעז ןעמ ןָאק ןַאמ םוצ גנוחיצעכ
 -ַארהע ג טלהיקעגּבַא יװַא טולּב סָאד זיא ץסיוועד ןעכילקילגמוא
 ןעלהַארטש עגיד'מגהיג יד ןיא וליּפַא טלַאק יא םהיא זַא ,ןער
 ּבָאה ךיא .רעטלעק ךָאנ םהיא ויא רהיא ייּב רעֹּבָא ,ןוז רעד ןופ
 ּוצ להיפעגטימ קנופ ַא סיּפע רהיא ןיא טקרעמעּב טשינ לָאמנייק
 ירעד ןוא טשינרָאג םהיא טקרעמעּב יז .עגָאל רעגידֿכעּבעג ןייז
 טירַא יוזַא סיוא-טהעז רענַאילימ רעגיזָאדרעד .טשינ םהיא טנעק
 ירָאג ןָאק ןעמ זַא ,םורֲא םהיא טלעגניר סָאװ ,סוסקול םיניא
 ױװ יֹזַא זיא רע .תונמחר ןהָא םהיא ףױא ןעקוק טשינ
 סָאװטע ךָאנ טָאה סָאװ ,שנעמַא רעֹּבָא ,ץלַא וצ גיטליגֿכיילג
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 היאר עטסעּב יד .טייקסטוג ןעגעווטסעדנופ ,טלחיפ ,ןייזטסואוועצ
 -יועגַא סױרַא רימ טוייוו סיוועד סָאװ ,סָאד ןייז ןָאק וצרעד

 טימ ךיא דייר לָאמַא לייוו ,רַאפרעד זיולּב טײקרַאּבקנַאד עס

 ,דנוזעג ןייז ןופ םהיא

 -טסואועבנוא רענעי םהיא רעּביא טגיטלעוועג רשפא ןוא
 -עבנוא ןוא ןעֿכַאװש םעד גידנעטש טהיצ סָאװ ,ץייר רעגיגיז
 ןיז העז ךיא תעשּב ,תמאּב ןוא ,ןרעקרַאטש םוצ םענעפלָאה

 ענייז ,טסיופ ןיימ יװ ,סיורג יד טעמכ זיא סָאװ ,םינּפ סַאלּב
 -יד'הרצ עצנַאג ןייז ןוא ךעלקעטש וצ ךילנהע ןענעז סָאװ ,סיפ
 טימ דיילטימ סיֹורג ךיא ּבָאה ,טלַאטשעג עטרהעצעגסיוא ןוא עג

 ,רעסעּב ןעזייווסיוא טשיג ןיילַא ךיז רַאפ ליוו ךיא רעֹּבָא ,םהיא

 ןופ ךימ טעװ תונמחר סָאד טָא .ןתמא'רעד ןיא ןיּב ףןיא יוז

 ,רימסקעש טגָאז ,עלעקטָאלּפ סָאד .ןעטלַאהּבָא טשינ ךַאז ןייק
 ןעגנולשעגנייא רעטעּפש רעדָא רעהירפ לָאז סע ,ףיורעד טבעל

 -רעּביא ןיוש ךימ סע טָאה לָאמ ןייא טשינ .טֿפעה ם'נופ ןערעוו

 יד ןערעװ ,יורפ ַא ןעגעװ ךיז טלעדנַאה סע תעשּב סָאװ ,טשַאר
 ַא ןופ םייריש ןענעז סָאד .רעדנַאניײא וצ טֿכעלש ןוא זייּב רענעמ
 טיט ןוא ןעּבעל ףיוא ןעפמעק וצ טגניווצ סָאװ ,טקניטסניא-היח
 ןעשנעמ יד יב טָאה ףמַאק רעגיזָאדרעד םגה ,יז רעד ּבילוצ
 העוו זיא ןעגעווטסעדנופ .טלַאטשעג רעדנַא'נַא רָאג ןעמונעגנָא

 ,לָאו ןייק טשינ ָאד טליּפש דובּכ רעד וליפַא !עֿכַאװש יד וצ

 .,טּפשמ'רעפ ןיטולחל ףמַאק ןעגיוָאדמעד טָאה עיגילער יד זיולּב

 סטאריק טסצטקומאהטננפ



 : .?3ירלג ַא ךהָי

 ,לירּפא ןעט-:12 סע"ד

 א קעװַא ןיוש ויא טָא .ןעבירשעג טשינ טעמּכ געט ןייג

 .ןעגנוהיצעג ערעזנוא ןיא ךורּב א ןעמוקעגרָאפ זיא סע טניז ,ךָאװ

 ,םי ןפיוא ןהעשעג טעװ סָאד זַא ,ןהעזעגרַאפ סיוארָאפ ּבָאה ךיא

 טשינ ןעסעגרעפ ,ןערואַאל וצ ךילנהע ןענעז סָאװ ,ןעיורפ
 .ןָאפ ןעגיסַאּפַא ןעגעװ סונימ רעטסיז עמַאס רעד ןיא ןליפַא

 .רעד זױלה ךיױא סע ויא ,ךַאז עטוג ַא סיּפע ןעהוט ייז בוא
 ןעש ןיא סָאד לייװ ,טֿכױעג םוצ ייז טסַאּפ סָאד לייו ,ףאפ

 .ָאלּבָארַא םייּב ןעּבָאה ייז ןעפרַאדעּב טייקנעש רהעמֿכָאנ רעּפָא
 גנוגיינַא ןעדנוּברעפ ךיוא זיא טימרעד .ןעגידניז םייּב ,ךיז ןעז

 סױרַא טשינ רעּבָא טסילפ סָאװ ,ךילנהעוועגנוא זיא סָאװ ,ץלַא רצ
 רָאנ ,המשנ רעד ןיא ייז יב ךיז טגיטסענ עֿכלעוו ,עיזעָאֿפ ןופ
 ןעניד רָאנ ןָאק סָאװ ,ץלַא טימ ךיז ןעצוּפעּב םוצ ןעליווו םינופ
 ,ּפָאק םעד ןערָאלרעּפ טשינ טייוו ױזַא ךָאנ בָאה ךיא ,ץוּפ ַא ראס
 ךיא םגה ,ן'ערואַאל ןעגעוװ גנוניימ ןיימ ןרעדנע לָאז ךיא זַא
 ,ַאזַא ןייז וצ טלער סָאד טשינ יז טָאה יצ ,טשינ ןײלַא טייװ
 ןערעטש יד ןוא ןז יד וליפַא זַא ,ןעטֿכַארט וצ ןוא זיא יז ּוװ
 ומ טייקנעש אזַא : ןעצופעב וצ ףיורעד ןיולְּב ןעריטסיזקע
 ןעסַאּפצ ןוא שיטסיאָאגע ךילקערש סיוא-רוטָאג ןופ ןייַז ןווש
 ,טייקנעש ַאוַא ןופ גנורעטרעקרעפ יד זיא ערוַאַאל ,ףיז וצ ץלַא
 ,רהעמ רהיא ןופ ןרעדָאפ וצ טֿכער סָאד טשינ טָאה רענייק ןוא
 ,ךיא ;ןעש ןיז לָאמעלַא ןוא גיִַנֲעַטׁש לאו ז ןַא ,טָאד יװ
 .ירהיא ןֹופ ההעמ טָׁשינ רַעָאֿפ ,תותִּל

 סָאװ ,ןרעדור םייּב טייקטקישעג ןייפ טימ ךיִמ הערפ ףיא |



 ישטיוװעקנעש ךירנעה 138

 ַא טימ .םי ן'פיוא ןיילַא ןייז גידנעטש רימ ןענָאק םעד קנַאד ַא

 -ואַאל רימ טָאה ,סײה רהעז ןעוועג זיא סע תעשּב ,קירוצ ךָאװ

 ביל טָאה יז .םי ןפיוא ןערהָאּפֿכרוד ךיז ליװ יז זַא ,טגָאזעג ער

 -ֿכײל ַא זנוא טָאה דלַאּב .עטַאקעה יװ ,ןוז רעד ןופ ןעמַאלּפ יד

 -צולּפ זיא ןוא גערּב ןופ טייוו ץנַאג ןעסױטשעגקעװַא דניו רעט

 טָאה לעגעז רעשינײטַאל רעזנוא .ןערָאװעג טל טשעגנייא גנול

 רעד ןופ ןעלחַארטש יד .םױבטסַאמ םעד ןעּבענ טזָאלעגּבָארַא ךיז

 ךַאלפרעּבױא רעגידלעגיּפש רעד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז ןוז

 זיא סע שטָאֿכ ,ץיה יד טקרַאטשרעפ ןעּבָאה ןוא רעסַאװ ןופ

 -עג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ַארואַאל .גָאט ןעגלַאה ךָאנ ןעוועג ןיוש

 םעד טקעדעב ןעגָאה סָאװ ,(א ןעטַאמ עשידניא יד ףיוא ןָאט

 -עג ןוא ןעשיק ַא ףױא ּפָאק םעד טנהעלעגנָא ,לעפיש םינופ ָאנד

 ןופ ןעלהַארטש יד טימ ןןעסָאגעּב ,ךילגעוועגנוא ןעגיל ןעּבילצ

 .ןיֿכַאדלַאּב םעד ןעגנורדעגֿכרודַא טֿפײל זיא סָאװ ,ןוז-זומּת רעד

 ּבָאה ךיא וַא רעּבָא ,ןעלַאפעּב רימ זיא טייקליופ ענדָאמ ַא םיפע

 .ןעמרָאפ עשיסַאלק ערהיא סָאװ ,יורפ רעגיזָאדרעד ףיוא טקוקעג

 .ופ בעװעג םעניד םעד רעטנוא טנעֿכײצעג טלוּב ךיז ןעצָאה

 .ופ רעטיצ ַא טּפַאכעגמוװַא ךימ טָאה ,רעדיילק עטֿכײל ערהיא

 ףיוא ןעגעלעג זיא טייקדימ עגירעפעלש-סיז ַא סיפע .זַאטסקע

 ,לעֿבױר ַא ךרוד יװ טקוקעג ןעּבָאה ערהיא ןעגױא יד .רהיא

 -מורַא יז ּבָאה ךיא זַא .טנעפעעג סָאװטע ךיז ןעּבָאה ןעפיל יד

 יװ טקנוּפ ,סעיװ יד טזָאלעגּבָארַא יז טָאה ,קילּב ן'טימ טּפַאלעג

 -ַאװש ַא רָאג ךיא ןיּב טציא, :ןָאטעג גָאז ַא רימ טלָאװ יז

 | "עב

 רעֶּבָא ,עליו ןיא טרחעקעגמוא ךיז רימ ןעּבָאה טעּפש

 ןיא ןעפיילּברעפ גיּבייא ףיוא רימ טעװ רהעקקירוצ רעגיזַאדרעד

 ךיז ןעּבָאה םי ןוא לעמיה תעשּב ,גנַאגרעטנואנוז ץיֿפָאנ ,ןורכז

 ןעלַאפעגוצ ןיא ,ץנַאלג ןעֿכילדנעגוא ןייא ןיא ןעסָאגעגפיונוצ

 טא יז

 ײדָאּפ ןקטקערעּב וצ ,ץשוגָאר ןוא רהָאר ,יורטש ןופ טֿכעלֿפעג ַא--ןעטַאמ (6

 ןַעטקעּטש ךוא רעטסנעֿפ ,סעגיָאל



 120 ,ןעגיולג ַא ןהָש

 ךָאנ בָאה ךיא זַא ,טֿכַאנ עט'פושנ'רעפ ענעשרעדנואו אזא

 טקגופ .ערעויר רעד ףױא טֿכַאנ ַאזַא ןהעזעג טשיג לָאמניײק

 -הרג ַא ןעביהעגמיוא ךיז טָאה םי ןופ שינעפיט רעד ןופ יװ

 טהייוצ טכיל ןעֿכײװ רהיא טימ טָאה ןוא הנבל עטױר עס

 ןעטיירב ַא טגעלעגקעװַא ןוא םי ץפיוא שינרעטסניפ יד

 םוצ טפישעג ךיז ןעּבָאה רימ ןעֿכלעװ רעּביא ,געװ ןעגיצנַאלג

 | | ,גערב
 -ַאוכ עטכייל עגיילק ןעּביױהעגפיוא ךיז ןעּבָאה םי ץפיוא

 ןעפַאה םעגײלק ם'נופ .ןעגנוצפיזּבא עפיט וצ ךילנהע ,סעיל

 -יאיירוגיל יד ןופ ןעמיטש יד זנוא וצ ןעגָארטרעד ךיז ןעּבָאה

 ןעמונעג טָאה רעדיוו .דיל ַא ןעגנוזעג ןעּבַאה סָאװ ,רעשיפ עש

 ןופ ןעגנַאגעג סע זיא טציא רֶעֹּבָא ,לעטדניװ שירפ ַא ןעזָאלּג

 ,היר-ןעצנַארעמָאּפ םעד ךיז טימ טֿכַארּבעג טָאה ןוא השּבי רעד

 ןייא ןעצנַאגניא ןעּבעגוצּבָא ךיז רעװוש רהעז יא רימ םגה

 -עגנוא רעגיזָאדרעד ט'פושכ'רעפ ךימ טָאה סע רעּבָא ,קורדנייא

 השּבי ףױא ןעסָאגוצ ןעװעג זיא סָאװ ,טַאמָארַא רעסיז ךילגהעוו

 ןעכַאז ףױא טצעזעגּבָא ,ױט ַא יװ ,ךיז טָאה סָאװ ןוא םי ןוא

 יָאדרעד ףיא טקוקעג ךיא ּבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .תומשנ ןוא

 -עג טָאה ןוא ,עטַאקעה יװ ןעש ןעוועג זיִא סָאװ ,יורפ רעגיז

 לָאמלײט ןוא ,ןעלהַארטש-הנבל ערָאלק יד ןיא רימ רַאפ טֿפײלּב

 עגילָאמַא יד ןיא ןעּבעל רימ זַא ,עיזליא יד טַאהעג ךיא גָאה

 עגיליה יד ןיא ץעגרע סָאד ךי ןעפיש רימ זַא ןוא ןעטייצ

 ןעזיועגסיוא לנוא טָאה זָאטסקע רעונוא .רעדלעוו-רעמיוגלייא

 סיּפע יװ ךיוא רָאג ,ןעלהיפעג ןופ ךורּבסױאינַא יוװ זיולּב טשינ

 רעגיזָאדרעד טימ גנוטפ: הלב עשיטסימ ַא סיפע יװ ,טלוק ןימא

 ,רוטָאנ רעד טימ ןוא גנילהירפ םעד טימ ,טֿפַאג

 יע ר
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 .,לירּפַא ןעמ-19 םער

 רימ רעּבָא ןערהָאפקעװַא טפרַאדעב ןיוש ןעּבָאה רימ
 ;ןװ רעד רַאפ טשינ ךיז טקערש עטַאקעה ןיימ ,טשינ ןערהָאּפ
 רעד ןיא סנײאצלַא זיא רימ ןוא ץסיועד ךיוא טלייה ןוז יד
 שטָאֿכ ןוא ,ּפָאק ןיא רימ טמוק קנַאדעג רענדָאמ ַא .ָאד יצ ,ץייווש
 לָאמלײט :ןעגָאזסורַא םהיא ךיא לעװ ,סָאװטע ךימ טקערש רע
 רעד ןעֿכלעװ ייּב ,טסירק ַא ןופ המשג יד וַא ,סיוא רימ טזייוו
 ןָאק ,ןערָאװעג טנעקירטעגסױא ןעצנַאגניא זיא הנומא ןופ לַאװק
 ,םרַצּפ רעד ןופ טייקנעש רעד טימ ןױלב ןעבעל טשינ ךָאד
 בוא םורָאװו ,גנודניפרעד עגירעיורט ַא טושּפ סָאד זיא רימ רַאפ
 .לעװ ףיוא ,ןעדָאּב םעד טלָאמעד ךיא רילרעפ ,גיטֿפיר זיא סָאד
 ךימ טגיטפעשעּב קנַאדעג רעגיזָאדרעד רעּבָא .העטש ךא ןג5
 ערעזנוא .רוטלול רעדנא'נא ןופ ןעשנעמ ןענעז רימ .רעטפע
 ףיז ןעסייר ייז ,ןעגנוּבערטש עשיטסימ טימ לוֿפ ןענעז תומשג
 טיירפעב טשינ לָאמנײק ןעלעוו רימ ןוא ,ךיוה-רעד ןיא ,ףױרַא
 יד ןעּבָאה תומשנ ענױזַא .ןעגנבערטש עניזָאדיד ןופ ןערעוו
 ,טַאהעג טשינ ןעֿפירג עגיטייצרַאפ

 ןיא ,ףירא וויטקניטסניא ךיז ןעסייר תומשנ ערעזנוא
 טימ דרע רעד וצ ןעגױצעג ךיז ןעּבָאה ערעייז ןוא ךיוד-רעד
 יז ןיא סָאװ ,זנא ןופ עגעי .תוטשּפ ןוא טסולסנעבעל סיורג

 -ַאלע ןופ טסייג רעד ,ערעדנַא ןיא יו ,רעקרַאטש ךָאנ טגָאלש
 יז ףךיא רעּבֶא ,טייקנעש ךָאנ ןעצכעל ןוא ןעֿכז ,ץ'עד
 יד טַאהעג טָאה עיַאּפסָא סָאװ ,גיניזטסואוועּבנוא ןרעיודעּב
 -יוקע ןעגנַאלרעפ ענױזַא .עשטירטַאעב סעטנַאד ןופ ןעגיוא
 ,הבשחמ רעד ףיא טמוק רימ תעשּב ,רימ ןיא ךיוא ןעריטס
 .שנעמ ןזפ רַאלּפמעזקע רעגיטֿכערּפ רעגיזָאדרעד ,ערואַאל זַא
 יזַא ןרעהעג ךָאנ טעװ ןוא רימ ֹוצ טױעהעג ,ןימ ןעֿפיל

 םיּבע ףךימ טלָאפעּב ,ןעלעװ סע לעװ ךיא ליפיו ,גנַאט
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 ןופ דיירפ יד ןוא ןַאמ ַא ןופ דיירפ יד : דיירפ עלעּפָאט ַא
 -שוד ןוא סיּפע רימ טלהעפ רעּבָא ךָאד ,רערהערעפ-סטייקנעש ַא
 טּבוה טייהנעש רעשיכירג ןיימ ןופ חּכזמ ןפיוא .רימ זיא עג
 .טסוּפ זיא לעפמעט רעשיטָאג ןיימ רעּבָא ,םרוט רענרָאמרַאמ ַא ךיז
 סָאװ ,סנױזַא סיּפע ןעמוקעב ּבָאה ךיא זַא ,הדומ ךימ ןיּג ךיא
 ךיא ןָאק רעֹּבָא ךָאד ,טײהנעמָאקלָאֿפ טימ טעמּכ ךיז טצענערג
 טײהנעמָאקלָאפ עגיזָאדיד זַא ,קנַאדעג ןופ ןעיירפעב טשינ ךימ
 זַא ,טֿכַארטעג ךיא ּבָאה רעהירפ .ךיז ףיוא ןעטָאש ַא ךייא טָאה
 ",תויח ןוא רעסעג וצ ךילנהע ןייז טעװ רהיאג :עזָארפ סעטעג

 ןופ טרָאװ עטצעל סָאד זיא ןוא ןעבעל עצנַאג סָאד םורַא-טּפַאֿ
 ףעגיזָאדמעד םייקמ ןיּב ךיא תעשּב ,טציא רעּבָא ,המכח ןייז
 ,ךאלמ א םהיא טלהעפ סע זַא ,ךיא להיפ ,להעפעּב

 .,לירמא ןעט-20 םעד

 =וּבַאט ןפיוא גידנעציז ןענופעג סיוועד ךימ טָאה טנייה
 ערהיא ןָא טרַאּפשעגנָא ,ּפָאק ן'טימ ,סיפ סערױואַאל יב ,טער
 -וא ענעשַאלעגסױא טעמּכ ןוא םינּפ ןעזָאלטולּב ןייז ןופ ,הינק
 -סױא רעד ןעדנואושרעפ טשינ עגר ןייא ןייק ףיוא זיא ןעג
 -תָאהעּב ,ךישקעטש עֿפײװ עגייז ןיא .טייקגיטליגֿכײלג ןופ קורד

 טקנוּפ ,טֿכײלשעגֿכרדַא ליטש רע טָאה ןענוז עשידניא טימ ןעט
 -ָאילּביּב-רעמיצ ןעגיאייברעד ם'ניא ןיײרַא זיא ןוא טסײג ַא יו
 ערהיא תעשּב ,שיטעטסעיַאמ רחעז ןעוועג זיא עיױואַאל .קעט
 .ּבָאה ךיא .ןרָאצמירג טימ ןערָאװעג ןעסָאגעגנָא ןענעז ןעגיוא
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 םָאק ןיא .ןייז סע טעװ סָאװ ,טרַאװעגּבָא ןוא ןעּביוהעגפיוא ךימ
 ךָאנ טעװ סיועד זַא ,הבשחמ ַא ןעפָאלעגֿכרוד וליּפַא רימ זיא
 ,דנַאה רעד ןיא רעװלָאװער ַא טימ קעטָאילּביּב רעד ןופ סױרַא
 ץֿכרוד םהיא ןעפרַאװעצסױרַא הנוּכּב טַאװעג ךיא ּבָאה טלָאמעד
 -קעטש ץשידניא ןוא דעלּפ .רעװלָאװער ן'טימ ןעמַאזוצ רעטסנעפ
 -עג םניחּב גנַאל ּבָאה ךיא .סױרַא טשינ זיא רע רעּבָא .ךיש
 טָאה יצ :ןָאטעג טרָאד טָאה רע סָאװ ,טשינ סיי ךיא .טרַאװ
 טָאה רע רעדָא ,עגַאל רעגיד'הרצ ןייז רעּביא טכַארטרעפ ךיז רע
 ,גיטליגכיילג ןעּבילּברעפ רָאג ןיא רע רעדָא ,טנייוװעג טרָאד
 סע יו טקנוּפ ,טירדעּבלַאז ןעסעזעג רימ ןענעז קיטשירפ םייּב
 ןיימ לָאר ַא טליּפשעג ָאד טָאה רשפא .ןהעשעג טשינרָאג טלָאװ
 םהיא טלעטש ערװאַאל זַא ,ןעויוועגסיוא טָאה רימ רעּבָא ,ןוימד
 ףיא ּבָאה םינּפ ןעשיטַאּפַא ןייז ףיוא :ןעקילּב עזייּב טימ ךרוד
 שרעדנַא'נַא יו רהעמ ,גָאטהעװ ןופ קורדסױאינַא סיּפע טקרעמעּב
 ,לָאמ

 ץגַארפ יד ןרעפטנערעפ ןימ ַאזַא זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא
 זיא םינּפ עגיזָאדסָאד .םהענעגנָא טשינ רהעז ןעװעג רימ זיא
 טציא ךָאנ ןיא ןעגױא עניימ רַאפ ןענַאטשעג גָאט ןעצנַאג ַא
 -רָאג ןיּב ךיא .ףרואוורָאפ רעמוטש ַא יװ ,רימ רַאפ סע טהעטש
 -טנַארעּפ יד ןעגָארט וצ טיירג ןיּב ןוא רעטערּב ןייק טשינ
 .לעדײא'נַא ךיא ןיּב טצעלוצ ;םישעמ עניימ רַאפ טײקֿכילטרָאװ
 שנעמ רעגיזָאדרעד זַא ,טלָאװעג רעסעּב טלָאװ ךיא ןוא ןַאמ
 טיּפע .זָאלפליה ןוא קנַארק ,טרהעצעגסיוא ױזַא ןייז טשינ לָאז
 טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ ,טשרעהעּב ךימ טָאה להיפעג רעווש ַא
 -עג ךיא ןיּב ןעטלעז ןוא ,רעקיטילַארַאּפ ַא שטַאּפ ַא טגנַאלרעד
 .לָאמסָאד יװ ,ךיז טימ ןעדירפוצ טשיג ױזַא ןעוו

 יװ ,רימ ןעגָאה ,םעלַא םעד ףיוא טקוקעג-טשינ רעּבָא
 טשינ ּבָאה ךיא תמחמ ,םי ן'פיוא ריצַאּפש רעזנוא טֿכאמעג ,דימּת
 ,ץסיועד רַאּפ ךימ קערש ךיא זַא ,ןעניימ לָאז ערואַאל ,טלָאװעג
 .נוא ןעשיווצ גירק ַא סױרַא לָאמ ןעטשרע םוצ זיא טרָאד רעּבָא
 יז זַא רעּבָא ,ןעגנוריּפש עניימ ןופ טלהעצרעד רהיא ּבָאה ךיא
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 -עג ןעפָא רהיא ךיא ּכָאה ,רימ ןופ ןעֿכַאל ןעבױהעגנָא טָאה
 | ; טגָאז

 רעבירעד ןוא ,טשינ ריד טסַאּפ רעטכעלעג רעגיזָאדרעד--
 סאו ,סָאד רעסיוא ,ץלַא ןָאט טסנָאק וד זַא ,ןעקנעדעג וטסלָאז
 .טכיועג םוצ טשינ טסָאּפ ריד

 -רע טימ ןוא ןעמערּב יד ןעגיוצעגפיונוצ יז טָאה טלָאמעד
 | : טקרעמעּב שיגרענ

 ךימ וטסנָאק ,ןהעשעג ויא זנוא ןעשיווצ סָאװ ,םעדכָאנ--
 ,ץסיוועד יװ ,רערעֿכיז ךָאנ ןעגידיילעב

 הרירב עגיצנייא יד טַאהעג ךיא ּבָאה סעומש ןימ אזא ךָאנ
 טָאה ערואַאל .ןערָאװעג טוג ןענעז רימ ןוא ,ןעטעבוצרעביא יז

 זיירעב א ךָאג טַאהעג ַאד ּבָאה ךיא .ךיז ןופ ןעדייר ןעּבױהעגנָא
 ןעּבָאה ,טנָאקעג טשיג ּבָאה ךיא ןעיורפ ליפיו ,לֿכש רהיא ןופ
 .רעמ םעד ןעזיװעגסױרַא ,ןעגנוגנידעב עסיוועג ייּב ,עלַא יז
 טשינ ייז סע ביירש ךיא .רבע רעייז ןופ ןעלהעצרעד וצ גנַאל
 א ןעּבָאה יד זַא ,ילּב טזייוועּב סָאד םורָאװ ,אטח א רַאפ וצ
 סָאװ ,שינפרעדעּב ַא ,זתוא רַאפ ןרעפטנערעפ וצ ךיז שינפרעדעב
 ,דמערפ ןעצנַאגניא ,טײלסנַאמ ,זנוא זיא

 וצ ךיז ןעמוקעגסױא טשינ לָאמנײק ךָאנ זיא רימ רעּבָא
 יז זַא ,גולק ליפזַא ףיױא ןייז לָאז סָאװ ,יורפ ַא טימ ןעפערט
 ץתעשּב סָאמ עשירעלטסניק עגירעהעג יד ןעטיהּבָא ןענָאק לָאז

 -םיוא ליפױזַא ףיוא ןייז ךיוא לָאז סָאװ ןוא ,ךיז ןרעפטנערעפ
 ,ןעגיל ַא ןעגָאז וצ ןעבױלרעד טשינ ךיז לָאז יז זַא ,גיטכיר
 טֿכיגיה רעד ןיא .רעסעּב ךיז ןרעפטנערעפ וצ קעווצ ן'טימ
 טייהנעגעלעג רעד ייּב ןענָאק סָאװ ,רענעמ עלַא תודע סלַא ףור
 גיטלַאװעג ןענעז סעטֿכישעג-הדירי עלַא יד ֹוא ,ןעגיטעטשעב
 | .עגדונ רהעז ךיוא רעבירעד ןוא ךילנהע

 טימ ךיז ןעגעװ ןעדיר ןעּבױהעגנָא טָאה ערואַאל ךיוא
 -גהע רהיא ךיז טגידנע טימרעד רעֶבָא ,טייהנעדירפוצ ַא סיּפע
 סָאװ ,ןירעד .םיֿכאלמ ענעלַאפעג ערעדנַא עלַא יד טימ טיײקֿכיל

 ףיא עיזנעטערּפ סָאװטע ןעגעלעג זיא ,טלהעצרעד רימ טָאה יז
 סלַא ךיז ןעלהָאמ וצ ןופ רֿכז םוש ןייק רעבָא ,טעטילַאניגירַא
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 ךוא ,רעקיטּפעקס ַא טימ טדער יז זַא ,טסואוועג טָאה יז ,ןּברק

 "ןעּבױא םעד רעטנוא ןעפרַאװרעטנורַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה

 טָאה טייקגיטכירפיוא רהיא .יורטוצ טשינ ןופ עלעֿפײמש-ּבָארַא
 זיּב ןעגנַאגרעד רשפא ךָאנ טלָאװ ןוא הּפצוח טימ טצנערגעג ךיז

 -טיט-סנעּבעל ןימַא טלעטשעגרָאּפ טשינ טלָאװ יז ןעוו ,םזיגיצ
 יז .קיטע ןופ טוָא םעד טמהענרעפ קיטעטסע יד ואװ ,םעט
 -רָאפ יד ןעציזעּב רעסעּב לָאז ןעבעל רהיא זַא ,ןעלעװ טלָאװ
 טָא--לעגישילַאּפ ם'נופ ּברָאה םעד רעדייא ,ןע'נָאלָאּפַא ןופ ןעמ

 יז טָאה ן'סיװעד טימ טַאהעג-הנותח .עיפָאזָאליפ רהיא זיא סָאד
 לָאז יז ,רַאפרעד ךיוא רָאנ ,ןענָאילימ ענייז ּבילוצ זיולּב טשינ

 ליפיו ףיוא ,ןעּבעל ןעש ַא ןענדרָאנײא ףליה רעייז ךרוד ןענָאק

 ם'ניא טשינ ,ךילריטַאנ ,ןוא תוחוּכ עֿכילשנעמ יד ןיא טגיל סָאד

 -ָאדמעד ןופ ןיז ןעשירעלטסניק ןעטסֿפעה םיניא רָאנ ,ןרענידרַא
 -כילפרעפ םוש ןייק טשינ יז טריּפש ,סנעגירעּביא .טרָאװ ןעגיז

 ,תונמחר ליפױזַא םהיא וצ טָאה יז תמחמ ,ןַאמ םוצ עגונב גנוט

 ,ץלַא וצ גיטליגֿכײלג זיא רֹע יװ  ױזַא רעּבָא .לעקע ליפיוו
 טקנוּפ ,םהיא טימ ןענעכער וצ טשינ ךיז גיטיוג רַאפ יז טלַאה

 .ןעּברָאטשעג ןעוועג טלָאװ רע יו
 טשינ םּתס ךיז טנעכער יז זַא ,ןעּבעגעגוצ יז טָאה םעדֿכָאנ

 ןופ טייקנעש רעד טימ טשיג טרינָאמרַאה סָאװ ,םעלַא םעד טימ

 ןוא ,גינעוו יז טריסערעטניא גנוניימ עֿכילטפַאשלעזעג יד ,ןעּבעל
 וצ .רהיא ןופ שרעדנַא טֿכַארט ךיא בוא ,העוט ךימ ןיּב ךיא

 -ייז ּבילוַצ טשינ ךילדניירפ ןעגיוצעב ךיז יז טָאה רעטָאּפ ןיימ

 יז לייו ,רַאפרעד רָאנ ,ןעגנודניּברעפ ןוא ןעטפַאשטנַאקעּב ענ

 ןיוש יז טּביל ךימ .קרעװ-רוטַאנ ןעש ַא ןהעזעג םהיא ןיא טָאה
  -עג רהעמ יז טלָאװ ךיא זַא ,טהעטשרעפ יז םגה ןוא ,גנַאל
 רָאפ ןינע רערעווש א ןעוועג טלָאװ יז ןעמוקעּב סָאד ןעו ,טצעש
 -ייא רהיא טימ ןעגניד טלָאװעג טשינ ךיז טָאה יז רעּבָא ,רימ

 ,קילג םעגעג
 ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןעּפיצ:ירּפ עגיזָאדיד

 םיטש רענרעּבליז רעֿכײװ ַא טימ ןעּפיל עגידנעציור ענױזַא ךרוד

 .השעמ-תעשּב .קורדנייא םענדָאמ ַא טֿכַאמעג רימ ףיוא ןעּבָאה
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 ןוא ןעוועמ-םי עגידנעהילפייברַאפ יד ךָאנ טקיקעגֿפָאנ ָאד יז טָאה
 סָאװ ןהעז וצ ,רימ ףױא ןעגיױא יד טזָאלעגּבָארַא יז טָאה ָאד
 ּבָאה ךיא .רימ ףױא ןעֿכַאמ רעטרעוװו ערהיא קורדנייא'נַא רַאפ
 -בולעג זיא רימ לייוו ,טייהנעדירפוצ סיורג טימ טרעהעגסיוא יז
 ךיא רעּבָא ,יירפ רעגיזָאדרעד ןופ דוס םעד ןעקעלפטנע וצ ןעג

 -טשינ .רימ רַאֿפ סעייג סיּפע ןעועג ךָאד זיא רעטרעװ ערהיא

 ןעוועג גידנעטש יז זיא ןעגױא עניימ ןיא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג

 ערהיא זַא ,טֿכַארטעג ןעגעװטסעדנופ ךיא בָאה ,יורפ עגולק א
 ךילֿפעזטּפױה ןעסילפ ןוא עוויטקניטסניא רהעמ ןענעז םישעמ

 ןייז לָאז יז זַא ,טשינרָאג ּביולג ךיא } רוטַאג רהיא ןופ טױרַא
 "רעפ ןוא ןעדנירגעב וצ ,םעטסיס ץנַאג ַא ןעטכַארטוצוצ גיהעפ

 דַארג ןעסיוועג א זיּב .המשנ רהיא ןופ ןעֿכורבסױוא יד ןרעפטנע

 ואוו ,טרָאד םורָאװ ,ןעגױא עניימ ןיא טלעדייארעפ יז סע טָאה

 ,תונוּבשח עֿכילנײלק ענעדישרעפ ןיא ןעוועג-דשוח יז ּבָאה ךיא
 -ֿכעלש רשפא ,ןעפיצנירּפ ערהיא טיול ןעגנַאגעב רָאנ ךיז יז זיא
 םוצ ,רימ ,ןעּפיצנירּפ ךָאד רעּבָא ,עכילקערש וליפַא רעדָא עט
 םענעגרָאּברעּפ ַא טָאה יז זַא ,טֿכַאדעג וליפַא ךיז טָאה ,לימשייּב

 טציא ,טיוט סנַאמ רהיא ךָאנ רימ טימ ןעּבָאה-וצ-הנותח ןַאלּפ

 יז .ןעוועג-העוט ךימ ןיב ךיא זַא ,ןעזיועב רימ יז טָאה רעּבָא
 זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא .ןופרעד ןעדייר ןעּבױהעגנָא טָאה ןיילַא
 אמתסמ יז טלָאװ ,גָאלשרָאּפ ַא טֿכַאמעג רהיא טלָאװ ךיא ןעוו

 ַא ביל ךימ טָאה יז םורָאװ ,ןעגָאזוצּבָא רימ חוּכּב ןעוועג טשינ
 םיִנַּפ סָאד רהיא ןיא ייּברעד) ךיז טכַאד רימ יװ ,רהעמ ךס

 ,סייוו יז רעּבָא ; (טייקטיור ַא טימ ןערָאװעג טקעדעּב זלַאה ןוא
 רעדַא רעהירפ זַא ןוא ,ןהעשעג טשינ לָאמנײק טעװ סָאד זַא
 ?ןָא רימ סע טהעג סָאװ רָאנ .ןעזָאלרעפ יז ךיא לעװ רעטעּפש
 א דלַאב ןעמ טלהיפ ,רעסַאװ ןיא דנַאה יד ּבָארַא ןעמ טזָאל

 -מעד ןופ ןענַאזּבָא ךיז ןעמ לָאז עשז-ןיוש--טייקלהיק עגיד'היחמ
 א ןיא זַא ,טסואועב רעהירפ זיא סע לייוו ,ןעגינעגרעפ ןעגיזָאד
 רעד ןופ טייקטפייפ יד ןענעקירטסױא ןז יד טעװ םורַא טונימ
 זדנַאה

 -יבעגרּביא ערואָאל ךיז טָאה רעטרעוװו עגיזָאדיד טימ ןוא
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 -ַא יּברעד ךיז טָאה סרָאט רעצנַאג רהיא---לעפיש ץרעביא ןעג

 טגעלעגנײרַא ןוא--טיײהנעמָאקלָאפ רעצנַאג ןייז ןיא ןעזיוועגסיור

 וצ ןעגױצעגסױרַא ייז יז טָאה םעדֿכָאנ .דנעה יד רעסַאװ ןיא

 .עזָאר ןוא עסַאנ ,רימ

 טימ ,עגיטכערּפ עגיזָאדיד ןָאטעג ּפַאכ ַא דלַאב ּבָאה ךיא

 -רעפ .טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,יז ןוא ,ךעלטדנעה עטצעגעב רעסַאוװ

 -עלג רעסיז ַא טימ טגָאזעגסױרַא טָאה ,ןעגנוריּפש עניימ ןענַאטש

 : םיטש רעגידנע ט
 ..! רימ וצ םוק--

 .ץרעמ ןעט-340 םער

 :ןַארואַאל ןהעזעג ײשינ גָאט ןעצנַאג ַא ךיא ּבָאה ;גטֿכעג

 זיִּב ,טלהיקרעפ ךיז טָאה יז .דנוזעג טשינ ןעועג זיא יז לייוו

 יז ןוא ןָאקלַאג ןפיוא ןעסעזעג יז זיא טכַאנ רעד ןיא טעטש

 יוװ ,גָאטהעוװנהײצ ןיא ןעגנַאגעגרעּביא םעדֿכָאנ זיא גנולהיקרעפ

 ןץסיװעד וצ ןעמוקעג ןעטכענרעייא זיא ,קילג םוצ !גילייווגנַאל

 ןהלוח םייב ןעביײלברעפ טציא ןיוש טעװ סָאװ ,רָאטקָאד רעד

 טרָאװַא ןעמעװ טימ טַאהעג טשינ רע טלָאװ ,סָאד טשינ ןעוו

 -יטש א וצ ךילנהע ,רענעילַאטיא רעגנוי ַא זיא סָאד .,ןעדיירוצסוא

 טאל ןעטיורג ַא טימ ,רעצרַאװש ַא ,רעקשטניילק ַא ,להיוק לעק

 =נ8 רהעז ןופ קורדנייאינַא טֿכַאמ רע .ןעגיוא עֿפילגעוװעּב ןוא

 -נעק ,טָאה סָאװ ,רענעילַאטיא רעד .ןעשנעמ ןעטנעגילעטניא

 -/8 טרעזנא ןעגַאטשרעפ דנעװָא ןעטשרע ם'ניא דלַאּב ,גיט
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 ןהֶא טָאה ןוא ךילריטַאנ ץנַאג רַאֿפ ןענופעג סע טָאה ,ןעגנוהיצ

 יזוה ןופ תיבה-,עּב ן'רַאפ טנעקרענָא ךימ שינעלקנעווק םוש

 רָאטקָאד רעד תעשּב ,ןָאט לעֿכײמׂש ַא טזומעג ּבָאה ךיא

 גערפא ךימ טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא הירטרעדניא טנייה זיא

 רהיא ןעּבײרשרעפ ןוא "ןיפערג, יד ןהעז רע ןָאק יצ ,ןָאטעג

 ןעגיױָאדמעד ןיא ןעריטסיזקע םיגהנמ עלעניגירָא .האופר ַא טיפע

 ,דנַאל

 ךילקערש יורפ יד טרעװ ,טרָא רעדנַא'נַא ןיא ,םוטעמוא

 טרעהעג יז זא ,דשח ַא רהיא ףיוא טלַאפ סע בוא ,ט'פדוריעג

 תופידר יד ןעהעגרעד לָאמליײט ןוא ,ןַאמ ץרעסיוא ,ןעטייווצ א וצ

 יא ָטִד :טרהעקרעפ זיא רעּבָא ָאד .תידזֿכא עטסערג יד וצ זיִּב

 רהיא ףױא דלֲאּפ ךיז ןעלעטש עלַא זַא ,כושח יױזַא עּביל יד

 ךיא .עטבילרעפ יד תבוטל גנורעװשרעפַא טֿכַאמ ןעמ ןוא דצ

 ,יפערג יד ןעגערפ לעװ ךיא זַא ,רָאטקָאד םעד טגָאזעג ּבָאה

 ןירַא ךיא ןיּב קיטשירפ ץֿכָאו ןעמהענפיוא םחיא יז ליװ יצ

 טשינ רהעז ןעמונעגפױא ךימ טָאה יז .רַאודוּב סערואַאל ןיא

 ןוא ,ןעלָאװשעגנָא סָאװטע רהיא זיא טֿכיזעג סָאד לייוו ,ןרעג

 ךוא .עגַאל ַאזֲא ןיא ןהעז יז לָאז ךיא ,טלָאװעג טשינ טָאה יז

 עגילָאמַא עגיימ טגהָאמרעד רימ טָאה ןהעוסיוא רהיא ,תמאּב

 וַא ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה טלָאמעד ךָאנ .ןענֿכיצ ןופ סעיצקעל

 ןָאק ,ןעשנעמ עגרעדָאמ ןופ ןעטערטרָאּפ טנעֿכײצ ןעמ תעשנ

 -גערעפ רַאגָאז ןוא ןעטייקגיאיונעג-טשיג ענעדישרעפ ןעֿכַאמ ןעמ

 לָאז סע ,קורדסיוא רעד ןעביילברעפ רָאגנ רעּבָא לָאז סע ,ןעגנורעד

 ןעוו ,ךַאז רעדנַא'נַא רָאג .טֿכיזעג ןופ עעדיא יד ןעּביילגרעפ רָאנ

 עיניל ןייא זױלפ גונעג זיא סע :רשימינּפ עשיטנא טלהָאמ ןעמ

 יָאמרַאה יד ןוא ,גנונײגּבָא עקשטיניילק א רָאג ,עיוגעג ןייק טשיג

 ערואַאל טָאה טציא .ןערעוו ןעברָאדרעפ לָאז טכיזעג ןופ עיג

 ץפיוא סטֿכעליװשעג רהיא .וצרעד ליפשייב םלָא ןעניד טגַאקעג

 סע ּבָאה ךיא ןוא ,עגידנעטיידעּבנוא ץנַאג א ןעוועג זיא טֿכױעג

 -לָאהעג טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה יז תמחמ ,ןהעזעג טשינ 23

 "יא יד יװ יױַא רעּבָא .ליפָארּפ ןעטדנוזעג ץטימ רימ וצ ןעט

 ,רעקיד סָאװטע--סעיװ יד ןוא ןערָאװעג טור רהיא ןענעז ןעג

 ילֲאֿפ ענעי טַאהעג טשינ טֿפיזעג רהיא ןיוש טָאה ,ךילנהעוועג יו
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 -עג טשיג ,ךילריטַאנ ,סע ּבָאה ךיא .לָאמעלַא סָאװ ,טיײהנעמָאק
 ןעגעגעגּבָא ךיז טָאה יז רעּבָא ,ץערואַאל ןעריּפש וצ ןעבעג
 יו טקנוּפ ,טייקגיהורנוא'נַא סיּפע טימ ןעטיײקֿכילטרעצ עניימ
 ריװשעגנהָאצ ַא ןַא ,םינּפַא .טגינײּפעג יז טלָאװ ןעסיוועג סָאד
 ,אטח רעסיורג ַא ןעפיצנירפ ערהיא טיול זיא

 -טיוא סע ןענעז ןעטיצנירּפ רעּבַא ,ןייז טשינ לָאז סע יו
 -ייצרַאפ ַא ןופ המשנַא קפס-םוש-ילּב ךיוא גָאה ךיא .עשילרעט
 ןיא טציז סָאװ ,רענידנעצעג םעד רעסיוא רעּבָא ,ךירג ןעגיט
 ןייז לָאמַא ןָאק ערואַאל .סיּפע ךָאנ ןױא ךיא גָאמרעּפ ,רימ
 -רעפ ךיא .עיפָאזָאליפ רעצנַאג רהיא טימ ילקילגמוא רהעז
 רעּבָא ,ללפּב טייקנעש ןופ עיגילער ַא ןעפַאש סָאד ךָאנ העטש
 יזַא טסייה סָאד--,טייקנעש רענעגייא רעד ןופ עיגילער ַא ןעכַאמ
 רַאפ סָאד ןיא סָאװ ,קילגמוא'נַא סיּפע ךיז ןעטיירגוצ יו ,טוג
 ןוא ןעסײררעטנורַא יז ןָאק לריװשעגנהָאצ ןייא סָאװ ,עיגילער ַא
 ןעצנַאגניא יז ןָאק זָאנ רעד ףיזא עלעשטשירפ קישטניילק ןייא
 ,ןעֿכַאמ-לוטב

 .לירפג ןעט-25 סעד

 ,ץייװש רעד ןיא ןערהָאפ טרָאפ רעבָא ףרַאדעּב ןעמ
 טייצ וצ טיײצ ןופ ; ךילגערטרעדנוא ָאד טרעװ ץיה יד תמטמ
 -יוּפַא ןופ םעטָא רעכי:רעּביפ ַא יװ ,(:ָאקָאריס רעד ָאד טוָאלּב

 טגיטלַעװעג סָאװ ,דניו הרזמ-םורד .דָעגידנעקיטש רעסייה ַא---ָאקָאריס (צ

 טנעשגעמ םעד ּבָא-טכַאװש ןוא םי ןץשידנעללעטימ ן'רָעּביא טסצרֶעה ןוא גנילהירפ

 .םזינטגרָא
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 ,םעטָא-רּבדמ ןעגיזָאדמעד ּבָא סָאװטע טלהיק םי רעד ,תמא .ַאק
 .םהענעגנֶא טשינ רהעז רע זיא ןעגעווטסעדניפ

 .קָאו רעד .ן'סיוועד רַאפ ךילדעש רהעז זיא דניו ַאזַא
 ,םיפרָאמ ןייק ןעמהעננייא טשינ לָאז רע ,ּבָא םהיא טיה רָאט
 רעטסֿפעה רעד 'יב טגערעגפױא רעטפע רעּבירעד רע ויא
 -ילגרעפ יװ יױזַא ןעצנַאגנא רע טרעװ זייוונעטייצ ןוא הנרדמ
 ןייז ןעו ,טלָאמעד וליפא זַא ,טקרעמעּב ּבָאה ךיא רעּצָא ,טרעוו
 ארומ ךיױא רע טָאה ,הגרדמ עטסכעה יד טֿפײרגרעד גנוגערפיוא
 טלעקיװטנע רשפא ,סייװ רעװ רימ רַאפ ןוא ץ'ערואַאל רַאפ
 -טגנוגלָאפרעפ א חומ םענעגושמ-ּבלַאה ןעגיזָאדמעד ןיא ןיוש ךיז
 םהיא ןעליוו רימ זַא ,לָאמַא דשוח טשינ רע זיא יצ ןוא עינַאמ
 וצ גנוהיצעפ ןיימ זיא ללכּב .ןעקירטרעד רעדָא ןענע'גרה'רעד
 :גָאז ךיא .לָאר ןיימ ןופ ןעטיז עלעקנוט יד ןופ ענייא םהיא
 ךָאנ ּבָאה ךיא זַא ,טוג טנעכייצעגסיוא סייוו ךיא לייוו ,ענייא
 סָאד יוװ ,טלָאװ ךיא ןעוו ,ךיא ןעוועג טשינ טלָאװ ךיא .ערעדנַא
 -ץגּבַא ןױלּב טשינ טרעװ המשנ ןיימ זַא ,טקרעמעּב טשינ ,זיא
 -ףעד ןוּפ סמערָא יד ןיא עילַאק ךױא טרעװ יז רָאנ ,טכַאוװש
 ,יורפ רעגיזָאד

 לעקע ,סורדרעפ ליפיוו ,ןעגָאז וצ ןליפַא רעווש זיא רימ
 -עג רעד טפַאשרעפ הליחתכל רימ טָאה סע ףרואוורָאֿפ ןוא
 טױט סרעטָאפ ןיֿכָאנ דלַאּב ןוא טסָארּפ ױזַא קניז ךיא זַא ,קנַאד
 טָאה סָאד .ןעואטסקע-תונז ןוא םיגונעת ןופ םוהּת ןעטיט ַא ןיא
 ,ןעלהיפעג עכילדניפמע עגיימ ןוא ןעסיוועג ןיימ טֿכַארּבעגֿפױא
 -נָא טשיג יװַא ןעועג סע זיא רימ .רעכיז ץיזעּב ךיא טֿפלשוד
 .םעד ןעגעװ ןעּבײרש טנָאקעג טשינרָאג ּבָאה ךיא זַא ,םהענעג
 טציא ּוליִמֲא ,גיטליגֿכײלג סָאװטע ןיוש ךיא ןיּב רעּבָא טציא
 טֿכַארט ךיא ,המשנ ןיימ ןיא ןעפרואוורָאפ עכנַאמ ךיז ןעקעוורעד
 .טשינ ןיוש ייז ךיא להיפ ןעלהיפ רעּבָא ,ייז ןופ

 -ירָע יד תמחמ ,ץעקלענַא ןעסעגרעפ וצ ךימ ערַאטס ךיא
 ךיא ןָאק ,רעגיטכיר ,רעּבָא ,דימ ךימ טכַאמ רהיא ןעגעוו גנורעג
 דַאיּפע רעװַאשַאלּפ רעד תעשּב ,ךיז טימ ןערעוו-םו,ש טשינ
 ךיא זַא ,רימ ךיז טֿכַאד לָאמלײט .הבשחמ רעד ףיוא רימ טמוק



 .;שמיװעקנעש ךירגעה 160

 -עג ןיִּב ךיא זַא ,ךיא ןיימ ,רעדיװ.,לָאמַא ,טרעו ףשיב י: ןיּב
 ַא רַאפ לָאר עכילרעכעל ַא טליּפשעג בָאה ןוא לעזײיא'נא ןעוו
 עצילנעגיא ןיימ טרעקַאלפוצ סָאד .לעדיימ ךילנהעוועג ץנַאג
 .לענַא ןעגעג להיפעג רעװש ַא סיּפע ךיא ּבָאה השעמ-תעב ןוא

 ןיא רעּבָא ,רהיא ןעגעק דלוש ןיימ ךיא ריּפשרעד לָאמַא .ן'עק
 -ַאנ ןוא שידניק דלוש עגיזָאדיד סיוא רימ טזייוו סורַא טוניט ַא
 ןעװעג ןיּב ךיא יװ ,ַאזַא ןייז טשינרָאג ךיא ליװ ללּכּב .שיר
 יװ ,רעֿכלעזַא ןייז טשינ ךיא ליװ ךיא רעּבָא ,וָאשָאלּפ ןיא
 סטֿפעלש ןוא סטוג ןופ ןעדיישרעטנוא ןענָאק טָאד .טציא ןיּב ךיא
 סָאװ רעֹּבָא ,טריפָארטַא דַארג ןעסיוועג א זיּב רימ ןיא טרעוװו

 ַא סיּפע ןופ סױרַא-טסילפ סָאד .גנודיישרעטנוא רעגיזָאדרעד
 רימ טמוק רעּבָא טייז רעטייװצ רעד ןופ .טסייג ןופ טײקֿכַאװש
 יד ןעגיניּפ ךימ תעשב תמחמ ,ףליה-וצ טײקֿכַאװש עגיזָאדיד
 רד זַא ,ןעמהעגנָא רימָאל, :רימ יז טגָאז ,תוריּתס עטסגינעווניא

 ּבילוצ !?ןֿכּב זיא-עװעג טזיב וד יװ ,רעגרע ןערָאװעג טזיּב
 ןיא טקרעמעּב ךיא ּבָאה רעטעּפש "?ןעגינייּפ ךיז וטסלָאז סָאװ
 טנהעוװועגוצ ךימ ךיא ּבָאה זײװֿכעלסיב ,גנורעדנערעפ ַא ךָאנ ךיז

 ןיוש : דובּכ ןיימ טרהירעגנָא קרַאטש הליחּתֿכל טָאה סָאװ ,וצרעד
 -ַאּפ םעד שטעּפ עגיטלינֿבײלג ,ןעגָאז וצ יױזַא ,ךיא ביג טציא
 ײרעד ךיא זַא ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה געט עכילטע טייז .רעקיטילַאר

 טשיג לָאמגײק ךימ טלָאװ ךיא סָאװ ,סנױזַא ןָאט וצ ךימ געװ
 ןוא גיטסייג יזַא ןעװעג טשינ טלָאװ סיוועד ןעוו ,טגעוורעד
 ןעגידייטרעפ ןָאק סָאװ ,שנעמ רעטנוזעג ַא רָאנ ,ןעכָארּבוצ שיזיפ
 -פעשעּב וצ גיטיונ רַאפ טשינרָאג רימ ןעטלַאה טציא .,דובּכ ןייז

 -גייק רָאג ּבָאה ךיא ..םי ןפיוא ךעל'תועיסנ יד טימ ךיז ןעגיט
 ןיא ךיױא טעװ טייקפילדניפמע ןיימ זַא ,טנעכערטג טשינ לָאמ

 טגָאקעג טכייל ךיז טלָאװ ךיא ,תמא .ןערעװ עילַאק טרּפ םעד

 -נעמ עגיילק עגיזָאדסָאז ןעריסערעטיא ךימ ןָאק יצ :ןעגערפ

 ןעיײרפעּב טשינ ךימ ךיא ןָאק רעטפע ,טרָאװנערהע ,רעּבָא ? לעש

 ןעמערב יד טימ ןיטעג עגירָאהצרַאװש ןיימ זַא ,קנַאדעג ןופ

 ןוא עצריצ א רָאנ ,ַאנָאני ןייק טשינ תמאּב זיא אנָאנוי ַא ןופ
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 295 יו ,נ-ךעשנעמ יד טלעיומַאװרשּפ גנורהירעב רהיא זַא

 .רעמיוא ןופ םידימלּת ןיא ,ונ--? רעשיגָאלָאטימ סָאד ןעמ
 םעד ןופ הּביס יד ָאד טגיל ואוװ ,ךימ גערפ ךיא זַא

 עלַא ןופ טָארקנַאּבַא רעפטנע םיניא ךיא העז טלָאמעד ,םעלַא
 .רהעמ טשינ זיא עּביל רעזנוא ,ָאי .ןעגנוניימ עגידרעהירפ עניימ
 טמוק רעטפע .המשג רעד ןופ טשינ רעּבָא ,ףוג ןופ עּביל יו
 -עּב טשיג ךיז ןָאק שנעמ רענרעדָאמ רעד זַא ,ןויער ן'פיוא רימ
 רעטעג וצ ךילנהע ןענעז ןערואַאל טימ ךיא .טימרעד ןעצנערג
 וצ ךילנהע ןעװעג טשינ לָאמנײק ןענעז רימ רעּבָא ,תויח ןוא
 טשינ ןעלתיפעג ערעזנוא וליפַא ןעמ ןָאק ךילטנעגייא ,ןעשנעמ
 -עּב ןעטייוצ ץ'רַאפ רענייא ןענעז רימ תמחמ ,עּביל ןעפורנָא
 טלָאװ ערואַאל ןעװ .רעייט טשינ רעּבָא ,ןעשנואוועג ,טרהעג

 -לָאװ ,רענעגייא רעד טשינ ךיוא ךיא ןוא ערעדנאנַא'נַא ןעוועג
 טלָאװ רַאפרעד רעּבָא ,ןעוועג רעֿכילקילג לָאמ טרעדנוח רימ ןעט

 ןיִב ךיא זַא ,ןייזטסואועּב סָאד טַאהעג טשינ טציא ךָאד ךיא
 יד זַא ,העטשרעפ ךיא .רעמיוא ןופ לעזייה ַא וצ ןעגנַאגרעד
 ַא יװ ,רהעמ טשינ טרעװ ,טסייג זיױלּב ןייז ליװ סָאװ ,עּביל
 .ןיימעג ,רעדיװ ,שרעװ ,טסיײג ןהָא רָאג עּביל רעּבָא ,ןעטָאש
 -ָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעו ,ערעדנַא'נַא רָאג זיא ךַאז יד ,ךילריטַאג
 ןעגינעגרעפ ןעניפעג ןענָאק ,ץ'עצריצ וצ טרהירעגוצ ךיז ןעּב
 | ,טייהגימעג ןיא

 ןוא עגדָאמ ןיא ,ּפיט ןעשינעלעה ןופ ןעשנעמ ַא ,רימ
 סיּפֶע טלַאפעּב ךימ רעּבָא ,ןעֿכַאז ענױזַא ןעּביירש וצ גיטעמוא

 ַא ןָאק יצ ,ןעלפייוצ וצ ןָא-ּבױה ךיא .ןעדַאלע ןיימ וצ קפסַא
 "װַא ןוא ,ןעמרָאפסנעּבעל ענעשַארדעגסױא טימ ןעּבעל שנעמ
 ךיא סָאװ ,סָאד ךיא ּרײרש ,גיטכירפיוא גידנעטש ןיּב ךיא יו
 ,טֿפַארט
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 ןעמ ,ףירּבַא ןעמהומ רעד ןופ ןעמוקעּב ךיא ּבָאה ןעטכענ
 טימ רע זיא טריטַאד .םיױר ןופ טקישעגרעּביא םהיא רימ טָּמוי
 ןעמ סָאװרַאפ ,טשינ העטשרעפ ךיא ןוא ,קירוצ ןעֿכָאװ ייווצ
 ,רעֿכיז זיא עמהומ יד .ַאירָאסָא ַאסַאק ןיא ןעטלַאהרעּפ םהיא טָאה
 טרהעקעגמוא ןיוש ךימ ּבָאה ןוא ופרָאק ןיא ןעוועג ןיּב ךיא זַא
 : סגידנעגלָאפ רימ יז טּביירש ,קירוצ

 רימ ןעטרַאװ טייקגיהורננא ןוא דלודעגנוא סיורג טימ,
  -עגנַײרַא קרַאטש ,טלַא ןיּב ךיא .ריד ןופ העידי ַא סיּפֶע ףיוא
 ןענָאק ךימ טעװ דניו רעדעי טשינ ןוא דרע רעד ןיא ןעסקַאװ
 וצ תונמחר ַא רימ זיא ן'עקלענַא ףיוא רעּבָא ,טרָא ןופ ןערהיר
 ,םיור ןופ ףירּב ַא םענייד ףיוא טרַאװעג ,גיטנעק ,טָאה יז ,ןעקוק
 זיא ןוא ןעמוקעּב טשינ ףירּב ןייק טָאה יז רעּבָא ,ןיוו ןופ יצ
 -ָאֹמ ןייד ןעברָאטשעג זיא םעדֿכָאנ .ןערָאװעג גיהורנוא רהעז
 וא ,ן'עקלענַא רַאפ טדערעג ךיוה ךיא ּבָאה ענשימוא .רעט

 ,רהעמ טשינ ןוא טסולרעפ ןייד ןופ רָאנ ןעטֿכַאוט וטסנָאק טציא
 וצ ןוא ךיז וצ ןעמוק וטסעװ םורַא ןעֿכָאװ עפילטע ןיא רעּבָא
 ײז זַא ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה טלָאמעד .,ןעּבעל ןעֿכילנהעװעג ןייד
 שדוח ַא קעװַא זיא סע זַא רעֹּבָא .טגיהורעּב סָאװטע ךיז טָאה
 -וקעג טשינ העידי םוש ןייק ץלַא ךָאנ ןיא ריד ןופ ןוא טייצ
 ןעגעוו ןעגיהורנואעב ןעמונעג לָאמַארעדיװ ךיז יז טָאה ,ןעמ
 ןנוא טסָאה וד סָאװ ,ןופרעד רעצ סיורג טָאה ןוא דנוזעג ןייד
 -ילטָע ןוא ,טגיהורנואעב קרַאטש ךיוא ךימ ּבָאה ךיא .ןעסעגרעפ
 יװ ,טנַאטסער טסָאּפ ,ופרָאק ןייק ןעּבירשעג ריד ךיא בָאה לָאמ !



 אש ,ןעהיילו ַא ןהָא-

 םוש ןייק ריז ןופ גָאה ןיא רעּבָא .טדערעגּבָא ןעבָאה רימ

 -ָאװ ,םױר ןייק רעּבירעד ך א גיירש ,ןעמוקעב טשינ רעפטנע

 זנוא ט'מס'רעפ ,קנַארק ,הלילח ,טזיּב וד וַא ,קנַאדעג רעד םוד

 יירפ רעֹּבָא ,רעטרעװ עכילטע טשטָאֿכ ןָא-ּביירש ,ןעּבעל סָאד

 ןוא ,עיטַאּפַא יד ךיז ןופ ּבָארַא-ףרַאװ ,ןָאעל רערעייט ,רעה

 -געפָא ריד טימ ןייז לעװ ךיא .ןעװעג טזיפ וד יװ ,אזַא רעו

 ויא ,רעצמ ױװַא ךיז זיא עקלענַא סָאװ רַאפ ,הּביס א ,גיצרעה

 יד זַא ,רעטומ רהיא טלהעצרעד טָאה ץימע סָאװ ,סָאד ךיוא

 לעטש .רעגעי-ןעיורפ ַא ןופ םש ַא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טסָאה

 -רעפ סױרג טימ סע טָאה ַאנילעצ !גנוגערפיוא ןיימ רָאפ ךיז

 עגײא טדייל טציא ןוא רעטֿכָאט רעד ןעבעגעגרעּביא גנולפייווצ

 רעגָאמ ןוא סַאלּב ןיא עטייװצ יד ןוא ןערגימ ףיוא גידנעטש

 טשיג ןָאק ןעמ זַא ,טרעד ערעפ יװַא ךיז טָאה ןא ןערָאװעג

 ןעועװ ביל ַא רַאפ סָאװ רעּבָא .תונמחר ןהָא רהיא ףיוא ןעקוק

 -'גֵא טֿכַאמ יז ! ךאלמַא יו ,טוג יז זיא גידנעטש ןוא סע ןיא

 ,רעטומ יד ןייז-וצ.רעצמ טשינ ,ךילהערפ ויא יז זַא ,לעטשנָא

 סָאד ןוא ,רָאפ טמוק רהיא ןיא סָאװ ,טוג רהעז העז ךיא רּבעא

 -גי רערעיײט ןיימ .ךעלקיטש ףיוא ןעסירוצ רימ טרעװ ץרַאה

 ,רעּבירעד טדערעג טשינ ריד טימ ךיא ּבָאה םיור ןיא ,לעג

 יװ יזַא רעּבָא ,רעצ ןיד טֿכַא ןיא ןעמונעג ּבָאה ךיא לייוו

 ןעמ ףרַאדעּב ,ןוצר סטָאג יװ ,רהעמ טשינ ןיא קילגמוא ַאיא

 וטסנָאק .ןעוָאלּבֲא טשיג ךיז ןוא ןעפרַאװרעטנא םהיא ךיז

 -ורְעֹּב זנוא ןעלָאז סָאװ ,רעטרעװ רָאּפ א ןעּבײרשנָא טשינ וגוא

 .רעפ טשינ לעװ ךיא .לעדיימ רעד ףיוא תונמחר ּבָאה ? ןעגיה
 וד-זיא רהעגעב רעטסייה עמַאס ןיימ זַא ,ריד ןופ ןעגרָאּב

 -רעירט רעד ךָאנ לעדײמ רעד טימ ןעטפעהעב ךיז טסלָאז

 ויא עקלעגַא םורָאװ ,םורַא ייווצ ןיא יצ רהָאיַא ןיא ,וג--טייצ

 ,יוזַא טשינ ןהעשעג רעּבָא לָאז סע בוא ,סקינעפ א ,גנוניימ טיול

 ןעגעװ ןעסיװ וצ ןעּבעג זנוא טסלָאז וד ןַא ,רעֿכײלג ךָאד זיא
 ןוא ,םוגמ טשינ לָאמגייק ןיּב ךיא זַא ,ךָאד טסייװ וד ,םעד
 ךיא גיהורגאעב אמתסמ ,םעד ןעגעװ ריד ביירש ךיא בוא

 וַא ןעסיוו וטמ וצרעד .דנוזעג סעקלענַא ןעגעו קרַאטש ךיז
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 -עַּב יקצימָארק .טפנוקוצ רהיא ןעגעװ ךיוא ךיז טלעדנַאד ָאד |
 ךיא .רענעלּפ עגייז אמתסמ טָאה רע ןוא רעטפע טציא יז טכוז)

 ,סעינָאמערעצ םוש ןהָא ,ןעּבײרטכרודַא םהיא טלָאװעג וליפַא ּבָאה
 ךיד רע טָאה סָאד זַא ,דשוח םהיא ןיִּב ךיא וַא ,ךָאנ טרפּב
 ךיא ,ןעטעּבעג ךימ טָאה ַאנילעצ רעּבָא ,רעטומ רהיא רַאפ טדערעּב
 טלַאה ןוא טלעפייוצרעפ שממ זיא ַאנילעצ .ןָאט טשינ סע לָאז
 בָאה רעּבָא סָאװ .ץעקלענַא וצ להיפעג ןייד ןופ גינע רהעז
 סָאװ ,להיפעגרָאפ ענעגייא סָאד יז טָאה רשפא !ןָאט טלָאזעג ךיא
 ןעמַאװצ ןוא רעלענש סָאװ ,ןָאעל ןיימ ,עשז-רעפטנע !רעטומ יד
 טָאװ ,עמהומ רעטלַא ןייד ןופ הכרב יד וצ םהענ טימרעד
 וליפַא טָאה עקלענַא .טלעװ רעד ףױא םענייא ךיד רָאנ טָאה
 רהיא סע טָאה ַאנילעצ רעּבָא ,ןעּבײרש טלָאװעג ךיוא ריד
 .רהיא טימ טגירקוצ ךימ ךיא ּבָאה רַאפרעד .טּבױלרעד טשינ
 ךימ יז טגנערּב לָאמלייט רעּבָא ,יורפ עטוג א רהעז זיא ַאנילעצ
 .ןעמעלַא זנוא ןופ ריד סורג ןעכילצרעה ַא .םילּכ יד ןופ סױרַא
 טָאה רע .יירעיורּב-ריּבַא ָאד טנעפע יקסוװָאטסַאװכ רעגנוי רעד
 ".טגרָאּבעגסיױא םהיא ךיא ּבָאה עגירּביא סָאד ,דלעג גינעוו טַאהעג

 -רעד זַא ,ןעזיועגסיוא רימ טָאה טונימ רעטשרע רעד ןיא
 רעּבָא ,קורדנייא םוש ןייק טשינ רימ ףױא טֿכַאמ ףיוּב רעגיזָאד
 .העוט ךימ ּבָאה ךיא זַא ,טגייצרעּביא ךימ ךיא ּבָאה רעטעּפש
 -ימ ֹוצ טונימ ןופ טקראטשעג ךיז טָאה קורדנייא רעד .ןעוועג
 ַא ןיא .טּפַאהלעּבַאפ שממ ןערָאװעג רע זיא טצעלוצ ןוא טונ
 .גואורעפ סיורג טימ טגָאזעג ןײלַא רימ ךיא ּבָאה םורַא העש
 שרעדנַא סיּפע ןופ ,רימ טימ ןהעשעג ןיא סָאװ, :גנורעד
 רַאפ סָאװ טימ ,ךַאז עֿכילרעדנואװ ַא "!טשינ ךָאד ךיא טֿכַארט
 -גערישרעפ עמַאס יד טּפַאלעגמורַא ךימ ןעּבָאה סע טייקלענש ַא
 -ץגֿכרודַא ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ךיז ,ןעגנוריּפש עטסגיטרַא
 טײװ יװ רעּבָא ןעּבירטעו יז טלָאװ דניו ַא יװ טקנוּפ ,ןעגָארט
 ,טרהירעג רהעז עקלענַא ךימ טָאה לּכ-םדוק .שיאעוורעג ןיּב ךיא
 ןוא רהיא וצ טריעשעג גנַאל טשינ ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד
 ןעשינעפיט עטספיט ;עמַאס יד ןיא ןעגרָאּברעּפ ןעוועג זיא סָאװ
 ייא רנהיא ךירע ;טסואקעגסױרַא גנולצולּפ זיא ,המשנ ןיימ ןופ



 149 | - ןעגילגא ןזָא

 זיא סָאד--יז ןעקילגעג ,ןעילוטוצ ,ןעגיהורעּב ןערהַאֿפ .ךַאלֿפרעל
 ויא סָאװ ,ץוַאה ןיימ ןופ ךורבסוא רעטשרע רעד ןעועג
 רהעז רעֹּבָא ךָאד ,ןעליו ןעטרימרָאפ ַא ןופ טייוו ןעוועג וליּפֲא
 ערהיא טלעטשעגרָאפ ךימ ּבָאה ךיא תעשב ןוא .רעקרַאטש ַא
 ,דנעה עניימ ןיא דנעה ערהיא ,ןערהערט טימ טקעדעב ,ןעגיוא
 טייצ עטצעל יד זיא סָאװ ,להיפעג עֿכילטּפַאשנעדיײל סָאד טָאה
 -ֿכָאנ .טבעלעגפיוא ײנטָאד ןופ ,רימ ןיא ןערָאװעג טמוטשרעפ
 רהיא ןעשיווצ ךיילגרעפ ַא טכַאמעג קנַאדעג ןיא ךיא בָאה םעד

 גיטסגיג טשינ זיא ךיילגרעפ רעגיזָאדרעד ןוא ,ן'ערואַאל ןוא
 רימ טָאה טונימ רעטשרע רעד ןיא .רעטצעל רעד רַאֿפ ןעוועג
 ּבָאה ךיא .ךילגערטרעדנוא ןעזיועגסיוא ןעּבעל עגיטציא סָאד
 טימ ,יד רעדייא ,טפול רערענייר ןיא שינפרעדעב ַא טריּפשרעד
 -גוזעב ,ןוא טייקליטש ןיא שינפרעדעּב ַא ,םעטָא ךיא רעֿכלעװ
 ןעלהיפעג יד ןופ טײקֿפילצעזעג רעד ןיא ,סרעד

 טּפַאֿכעגמורַא ךיוא ךימ טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא
 ןעמ זַא ,ןערָאלרעּפ טשינ ךָאנ ויא ץלַא זַא ,דיירפ עפיט ַא סיפע

 ןיימ ןופ זױלּב ןעגנַאהעגּבָא זיא ץלַא ןוא ןעּפַאֿכרעּפ ךָאנ ןָאק
 ,ן'יקצימָארק ןיא טנהָאמרעד ךימ ךיא ּבָאה גנולצולּפ ,ןעליוי
 טּבױלגעג טשינ רהעמ ,גיטנעק ,טָאה סָאװ ,רעטומ סעקלענַא ןיא
 רעד רעּבָא .דצ ןײז ףױא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא רימ ןיא
 .מירג סיורג ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךימ טָאה ייז ןעגעוו קנַאדעג
 רעד רהעמ סָאװ .טקרַאטשרעּפ זייוונעפוטש ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאצ
 טַאהעג טָאה .ַאנילעצ יורפ זַא ,טגָאועגרעטנוא רימ טָאה לכש
 -עג ןיא רעסערג ץלֲַא ,רימ ףיוא ןענעֿכער וצ טשינ דוסיא
 ךיז טָאה יז לייװ ,רַאפרעד רהיא ןעגעג סורדרעפ ןיימ ןעסקַאוװ
 ךיא ןיפ ףוס-לּכ-ףוס .רימ ןעירט וצ טשינ יװזַא טּבױלרעד
 ךיז ןעגעג גנורעטיברעפ רעטלעפייווצרעפ א סיפע וצ ןעגנַאגרעד

 ,טבעלעגרעּביא ןוא טֿכַארטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .ןעמעלַא ןוא
 : רעטרעװ עכילטע עגיזָאדיד ןיא ןעסָאגעגסױא ךיז טָאה

 : | *!יױזַא ןייז לָאז ,טוג,
 ,טגייה רעּבָא ןעטֿכעג ןערָאװעג ןעמוקעּב זיא ףירב רעד

 -טייג ןיימ ןעריזילַאנא ןעמונעג רעגיהור סָאװטע ּבָאה ךיא דַא



 .שטיוועקנעש ךירנעז | : 150

 -עגנייא גנורעדנואוורעפ סיורג טימ ךיא ּבָאה ,דנַאטשוצ ןעגיט
 ןיא ןעלַאפעגנײהַא ףיט ױזַא רימ זיא סורדרעפ רעד זַא ,ןהעז
 -עלק טשינ ,רעסערג סיוא טציא רימ טזייוו רע זַא ,המשנ רעד
 .ךימ טשרעהעּב סָאװ ,להיפעג עגיצנייא סָאד סע זיא טציא .,רענ

 רעֿכלעװ ,שנעמ ַא ןעגָאז ךיז ןָאק סע סָאװ ,ץלַא ךיז גָאז ךיא
 -עצ יורפ זילּב טשינ ךיא ןָאק ןעגעווטסעדנופ ,רעטֿכינ טקנעד !

 -ָארק ןעגיזָאדמעד ןייז לחומ טשינ ץעקלענַא ךיוא רָאנ ,ן'אניל
 -ַאּפשרעּפ טנָאקעג טרָאװ ןייא טימ ךָאד טָאה עקלענַא .ן'יקצימ

 ,טשינ סע טוט יז ּבױא ןוא ,וָאשָאלּפ ןייק געװ םעד םהיא ןער
 ַא רַאפ ךיז טגנערג יז טסייה סָאד ,רעטומ רעד ךָאנ יז טיג
 -רעד ,הזבמ יז רע זיא ,טצעלוצ .ןענערגימ סרעטומ רעד ןּברק
 -רעד ןוא יז טצומשעּב רע ,ןעגיוא עניימ ןיא ,יקצימָארק רעגיזָאד
 -חנותח ליו סָאװ ,לעדיײמ ַא ןופ ּפיט ןעלַאנַאּב ַא וצ יז טרהיפ
 .םעד ןעגעוו גיהור ןעדייר טשינ ןָאק ךיא .ןעּבָאה

 ,שנעמ ַא יװ ,להיפ ןוא טֿכַאוט ךיא זַא ,ןייז ןָאק סע
 ןיא עּבילנעגייא ןיימ זַא ,ןייז ןָאק סע .טגערעגפוא זיא סָאװ
 ןעהיצעּב ךימ ןָאק ךיא .העז ךיא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא ,סיורג-וצ
 ָאד טפלעה טייקגידנעייווצ ןיימ רעּבָא ,וויטקעיּבָא ץנַאג ךיז וצ
 ךיא ןוא רימ ןיא ךיז טקרַאטשרעּפ גנורעטיּברעפ יד .טשינרָאג
 ןעגעװ ןעּביײרש וליפַא ,טגערעגפיוא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא רעוו
 ,ךיא גידנע רעּבירעד יקַאט ןוא ,רעווש רימ זיא םעד

 א כ ןעט-} סעד

 ןעגרָאמ ךיא לעװ רשפאג :טרעלקעג ךיא ּבָאה טֿכַאנייּב
 טקעװרעד רימ ןיא !ןָא טשינרָאג ךיז טּבױה סע "! רעגיהור ןייז
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 ּוצ ,ןעקלעגַא וצ ,רעטומ סעקלענַא וצ גנורעטיברעפ ַא טיפ ךיז
 .טוט ןעמ סָאװ ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא .ךיז וצ ןוא ןעמהופ רעד
 -ַאל ,תמא ,ילעפ ןיא ,ָאד טֿכעלש טשינרָאג רימ זיא ,טנעגירעגיא
 ּבָאה רעבָא רַאפרעד ,עוטַאטס-רָאמרַאמ ַא וצ ךילנהע זיא ערוא
 ,טייקנעש רעסיוא ,לייװ ,רהיא ןעבעג טעשטומעג טשינ ךימ ךיא
 -"א עגיזָאדיד גונעג ןיש ּבָאה ךיא ,ָאטשינרָאג רהיא ךיא ר"ח
 -סיירט יקצימָארק ייז לָאז ,תומשנ עגידנעלהיפנייפ טטריגיפַא רע
 !ךעפ

 רָאמ ןעמיג סער

 רעד ףיױא ףירּבַא ןעגָארטעגקעװַא ןײלַא ךיא ּבָאה טנייה
 םעד שניװ ךיא, :ַאזַא זיא ףירּב ןיימ ןופ טלַאהניא רעד .טסָאּפ
 ענַאּפ רעד ןוא עילענַא ענַאּפ רעד טימ קילג ץיקצימָארק ןַאּפ
 -עג ךָאד טָאה ,עמהומ ,רהיא .ןיקצימָארק ןַאֿפ ן'טימ עילענַא
 ,םהיא רהיא טָאה טָא ,רעפטנע ןעשירָאגעטַאק א טלָאװ

 ,יַאמ ןעפיפ טער

 =" ַא ןעוועג טשינ ןיא יפ ,ןעלַאפעגנײא ןימ ןיא סע
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 טָאה עמהומ יד סָאװ ,סָאד רװענַאמ רעשיטַאמָאלּפיז רעשרעּב
 טָאה יצ טסיײה סָאד ,ןיקצימָארק ףירּב רהיא ןיא טנהָאמרעד
 בוא ?ךודש ןטימ ןעלייאוצרעטנוא ךימ הנוּכּב טַאהעג טשינ יז
 -טקישעג רהיא טימ ןעמהומ רעד ךיא סירגעּב ,ױזַא זיא סָאד
 ןעשנעמ ןענָאק רהיא טימ ןוא טייק

 יי יי

 ַאמ ןעט-10 סעד

 ּבָאה ךיא ?ייו ,ןעּבירשעג טשינ ּבָאה ךיא .ךָאװ ַא קעװַא
 ףימ טרעװ רעטפע ,דַאשט ַא ןיא יװ טקנופ ,טעקנָאלּבעגמורַא
 ךיא .גנורעיודעּב ןוא גנורעטיּברעפ טימ ץרַאה סָאד טלהיפעגנָא
 .ֿפיײלג טשיג טציא ךיוא ןיּב ןוא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיּב
 סטעלמַאה ןויער ן'פיוא רימ ןעמוק סע .ץעקלענַא וצ גיטליג
 .ןצרעפ יװ ,טַאהעג ביל (ןעילעפָא) יז ּבָאה ךיא, :רעטרעוו
 עזַארפ עגיזָאדיד "!ןעּבָאה ביל טשינ ןענָאק רעדירב רנעזיוט
 -עג ביל ּבָאה ךיא , :ןפוא רעדנַאנַא ףיוא טרעדנעעג ךיא טלָאו
 -עּב סע ןוא *!סערואַאל דנעויוטגיצרעפ יװ רהעמ ץ'עקלענַא טַאה
 ךרוד אקוד ןעקַאּפ יז לָאז קילגמוא טָאד זַא ,ןהעשעג דָארג ףרַאד
 זַא ,קנַאדעג רעד סָאװטע ךימ טסיירט זייוונעטייצ זיױלּב ,רימ
 -עג רהיא טלָאװ ,ךיא יװ ,ןעשנעמ ַאזַא טימ דנוּבנעמַאזוצ רעד
 טלָאװ יז ןעו .תמא טשינ זיא סָאד רעּבָא ,קילגמוא רָאנ טֿבַארּב
 / ט'מס'רעפ סע ,רהיא וצ טוג ןעװעג ךיא טלָאװ ,עניימ ןעוועג'
 רַאפ לונעג ךיוא רשפא זיא יקצימָארק זַא ,דשח רעד רָאנ ךימ
 ח סייד ,רהיא
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 -יז וצ ץלַא ןָא רימ ןיא טּבױה ,ןופרעד טֿכַארט- ךיא ןעוו
 | ,ןעקישקעװַא ףירג 8 ךָאנ ,זקעג טלָאװ ךיא ןוא ,ןעד

 ץגיצנייא יד ןיא סָאד ןוא !ןהעשעג זיא סָאד רעּבָא
 ץופ ןענָאק ייז םורָאװ ,ךיא יװ ,ןעשנעמ ענױזַא רַאֿפ טסיירט
 .רָאג ןוא דנעה עטנעלעגנעמַאזוצ טימ ןעצעזרעדינַא ךיז ײנסָאד
 ןופ היאר ַא זיא סָאד זַא ןייז ןָאק סע .רעהירפ יװ ,ָאט טשינ
 .רעפ עסיװעג ַא ןיפעג ךיא רעּבָא ,טײקֿכַאװש רעֿכילסילשסיױא
 | ,טרָאװ ןעגיזָאדמעד ןיא גנורעטֿבײל

 .רעגיהור סָאװטע ןעטֿכַארט ןיוש ךיא ןָאק טציא
 יה ,עגַארפ יד רימ לעטש ןוא חומ םעד רימ ךיא ךערג

 -עּב רע זױלג טשינ סָאװ ,שנעמַא זַא ,ןהעשעג סע זיא יװַא
 -עקרעדנײלַא רעטלעקיווטנע-ךילנהעוועגנוא ןייז טימ ךיז טמהיר
 ךׂשמ ַא ןיא לָאז ,ןע'תמא'רעד ןיא ךיוא סע טציזעּב רע רָאנ ,גנוג
 -ץּב סָאװ וצ !שיטקעלפער סיואֿפרוד ןעקריװ געט עֿבילטע ןופ
 רעטשרע רעד ייּב גיוא ,גנונעקרעדנײלַא .יד ,ָאזלַא ,ןעמ ףרַאד
 .גיו יד ןיא ץעגרע ןעגרָאּברעפ יז טרעװ גנוגערפיוא-ןעוורעג
 ןופ רעיושוצ רעװיסַאּפ ַא טרָאד טּבילּברעפ ןוא חומ ןופ ךעלעק
 טסָאּפ ךיז ןעשרָאּפוצסױא רשפא 1 ןעגנוקריוו עוויטקעלפער-ןייר
 ףיא ןעצונַא רַאפ סָאװ ,טשינ סייוו ךיא ןעּבעלֿפ (םוטקַאפ
 םיִּע טשינ טּביילּברעפ רימ יװ יױזַא רעּבָא ,ןעּבָאה ןופרעד לשוו
 ןעגנַאגעּב ךימ ךיא ןיִּב סָאװרַאפ .סָאד ןייז לָאז ָאט ,שרעדנַא
 ַא ןיב ךיא לייװ ,רַאפרעד אמחסמ !שרעדנַא טשינ ןיא ידַא
 רעטנעגילעטניאנַא רהעו רשפא ןוא רעטנעגילעטניא'נַא שנעמ
 -'הפנח ָאד ךימ ליװ ךיא בוא ,רענוד א ןעגָאלשנייא ךימ לָאז) -
 ךיא .שנעמ רעגולק ןייק טשינ רעּבָא ,(! ןעמהירעּב ךיז רעדָא ןעג

 .רעפסנַאמ ַא ןופ ּפָאק ןעגיהור םעד טּפיוהרעגיא טשינ ץיזעב
 -וצ ןיב ךיא ,ןעוורעג עגיימ ןעטלַאהניײא טשינ ןָאק ךיא .ןיוש
 טגָאז רעטֿכיד רעד יװ ,וליּפַא טלָאװ ךימ .גילהיפנייפ ליפ

 יצהָשעג יד ןעמוקעגרָאֿפ ןיוש זיא סע יװ ,םעדכָאג- םוטקַאֿפ  טסָנפ 5
0 2 
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 .ןעייווצ ןיא טגעלעגנעמַאזוצ ,ו-וא ןופ ,,. ,,8 8 טעדנואזודעפ

 סע .סעֿכילּביײװ סיּפע ןַאהרַאפ זיא טייקשיטנעגילעטניא ןיימ ןיא
 ךַײק טשינ ךיא ןיּב טרּפ םעד ןיא זַא ,ןייז ךעליירג ץנַאג ןָאק
 ,זנוא ייב טרפּב ,ןענױשרַאּפסנַאמ לעטיּב שּביה ַא ןוא ,םהַאנסױא
 רַאפ ,סנעגירעּביא ,זיא סָאװ ,ּפיט םענעגייא םעד וצ ןערעהעג
 ,טסיירט עּפַאנק ַא רימ

 ןעבעל ןיא רעּבָא ,ןהעטשרעפ ךס ַא ןָאק ּפָאק ןימ ַאזַא
 -נוא ךיז טפרַאװ רע .םהיא טימ ןעוועריק וצ טֿכעלש ךיז זיא
 . צדעי קדוּב ליפוצ זיא ,ךיז טלעקנעווק ,ןעטייז עלַא ףיוא גיהור
 יד ןעשיװצ ןעצנַאגניא ךיז רע טרילרעפ טצעלוצ ןוא הנוּכ
 -קֵא וצ טייקגיהעפ יד ךיז טרענעלקרעפ םעד ּבילוצ ,ןעגעוודייש
 ,טײקֿכַאװש-רעטקַארַאֿכ יז ךיז טלעקיװטנע סע ןוא טעטיוװיט
 .ױזַא .רעלהעפ רענערױּבעגנַא'נַא ןעמעלַא זנוא ייּב זיא סָאװ
 לקצימָארק ןעװ : ענַארפ עיינ ַא רימ ךיא לעטש ,ליּפשייּב םוצ
 טלָאװ ,ףירּב סנעמהומ רעד ןיא ןערָאװעג טנהָאמרעד טשינ טלָאװ
 ? רעגייטש רעדנַאנַא ףױא ןערָאװעג טרעפטנערעפ ךַאז יד
 -ַאנ !ָאי :ןעגָאז וצ ןעסילשעּב טשינ ךימ ןָאק ךיא ,טרָאװנרהע
 ּויא סָאד--ןערָאװעג טשינ ךַאז יד טלָאװ לָאמַא טימ ,ךילריט
 -עגעגנייא רעסעּב ךיז טלָאװ סע יצ ,סייו רע רעּבָא--רעכיז

 .-ֿבײלרעּפ עגיד'רדסּכ ןיא ךיז ןעגיטיונ ןערוטַאנ עֿפַאװש ? ןעּב
 ַא ןיא תוחוּכ עשירפ ןעניפעג תומשנ עקרַאטש רָאנ ;ןעגנורעט
 -ֿכרוד רהעז םיטרּפ עֿכנַאמ ןיא זיא סָאװ ,ערואַאל ,דנַאטשרעדיװ

 דיא רעּבירעד רשפא ןוא ןענַאטשרעּפ אמּתסמ סע טָאה ,ךילגנירד |
 ,גידעגג ױזַא ןעוועג יז

 ךיּב עשז-ןיוש ! ןופרעד ןעגנורדעג זיא סָאװ ,סנעגירעּביא
 ןָאק סָאװ ,שנעמַא !ןָא טשינ ךיז טּבױה סע !רעליופ ַא ךיא
 טנָאקעג רעלהעפ םעד ךיוא טלָאװ ,ץלַא ןיא ןייז-הדומ ךיז
 רַא ,להיפ ךיא ...ןָא טשינרָאג ךיז טּבױה סע רעבָא--,ןענעקרענָא
 ןערעוו רעדָא לָאּפ ןעטייוו ן'פיוא ןערהָאפקעװַא טנָאקעג טלָאװ ךיא
 ץיועּב ךיא .ַאקירפַא ןיא ףיט ןעזָאלקעװַא ךיז ןוא רענָאיסימ ַא
 צטסיירד ענעדישרעפ וצ גיהעפ ןעועג טלָאװ ןוא טומ ןרעֿכיז
 :טנעמַארעּפמעט ַא .ןעגנומהענרעטנוא עשילַאקיזיר ןוא רענעלפ
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 טשינ רשפא ןיא עניימ טײקֿכילגעװעב יד ,ןעסייה ַא ףיא ּבָאה

 ײעגנוא יז ןיא רעּבָא ךָאד ,ןיקסניטַאינש ייּב יװ ,סיורג ױוַא

 | ,ךילגהעוו
 -ַאגפיוא-סנעבעל ַא סיפע ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע תעשּב

 טרילרעפ לֿכש רעד ,םזיציטּפעקס רעד ּבָא ךימ טֿפַאװש ,עַּב

 טָאה ןעליוו רעד ,ןעגנורהיפסיוא ,ןעגנוטמַאּבָאעּב עסַאמ ַא ןיא ךיז

 ענײמ ןענעז רעּבירעד ןוא ןעציטש וצ ךיז סָאװ ףיוא טשינ

 ןעטייקגילעפוצ עטסגינעווסיוא ןופ ןעגנַאהעגּבָא םישעמ

 - 46 ןעט 6 עד

 ףיא םגח ,טּבילעג טשינ לָאמנייק ץ'ערואַאל ּבָאה ךיא
 ההיא רעטנוא ףךױא טציא ךימ ןיפעג ןוא ןענופעג ךימ ּבָאה

 קוק ןעטשרע ן'פיוא ןעזייװסוא סע טעװ רשפא .,ץייר ןעשיזיפ

 .ךילגהעוועג ץנַאג גנוניישרעד ַאזַא זיא גולפ ןיא רעּבָא ,הנושמ

 הימ זיא לָאמ ליפיו .ןעּביל טשינ ןוא ןעּביל וליּפַא ןָאק ןעמ
 טימ לופ ,עּביל עמהעגנָאא ערעטיּב ַא ןהעז ֹוצ ןעמוקעגסיוא

 לייװ ,רַאפרעד ןהעשעג יקַאט ויא סָאד רעּבָא ,ןעגנוגידיילעב

 .טייקנעדנוּבעגוצ רע'תמא טימ טגיטסעפעּב ןעוועג טשינ זיא יז

 ןעּבָאה סיקסניטַאינש יד זַא ,טגָאזעג ,ךיז טֿכַאד ,ןיוש ּבָאה ךיא

 יגייא וצ ןעדנוּבעגוצ ךיוא ןענעז ייז רָאנ ,ביל זיולב טשינ ךיז

 זַא היפ ךיא !ְךַא .,טוג יזַא ייז זיא רעּבירעד ןוא .רעדנַא

 טלָאװ ןתא ךױא ןוא ןעקלענַא טַאהעג ּביל טלָאװ ךיא ךיוא

 *ןופרעד ןעדייר וצ טשינ רעסעּב ,טנעגירעּביא ...ןעוועג טוג

: 
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 ַא ןענעגעגעּבנָא טנָאקעג יז טלָאװ ,ןערואַאל וצ ךייש זיא סָאװ

 ןיא תענושמ !יּב טּבילעגנייא ךיז ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ ךס

 ַא וצ ךילנהע ,ןעמרָאפ ענעש ערהיא ןיא ,רָאה עצרַאוש ערהיא

 ןיִב רעּבָא ךָאד ,קילּב ןוא לוק ,ןעמערּב ערהיא ןיא ,עוטַאטס

 עגיזָאדיד .טּבילעג טשינ ךָאנ יז טָאה רענייק זַא .רעֿכיז ךיא

 .,טַֿאמ רעגיטלַאװעג ַא טימ ךיז וצ טהיצ יורפ עגידריווקרעמ

 יא .קעװַא ךיוא יז טסױטש טייצ רענעגײא רעד ןיא רעּבָא

 -נעש רעסיוא ןַאהרַאפ טשינרָאג זיא רהיא ןיא וַא ,טגָאזעג ּבָאה

 וױלּב זיא טייקשיטנעגילעטניא עֿכילנהעוועגנוא רהיא לייוו ,טייק

 -נעש רהיא ןופ סיפ יד ייּב טציז סָאװ ,ןיפַאלקש עטשרע רהיא

 ךָאװ ַא טימ ךָאנ .(אסענרוטָאק יד רהיא טדניּברעפ ןוא טייק

 ַא ןופ דניק ַא הבדנ ַא טיג ערואַאל יװ ,ןהעזעג ךיא ּבָאה קירוצ

 -טשינ ,ןוא ,ןערָאװעג ןעקנורטרעד גנַאל טשינ זיא סָאװ ,רעשיפ

 ערואַאל ןעװ : ןָאטעג טֿכַארט ַא השעמ-תעּב ךיא ּבָאה ,גידנעליוו

 םינּפ םוצ טסַאּפעג רהעמ ךיז טלָאװ רהיא זַא ,טסואוועג טלָאװ

 גיהור ץנַאג יז יז טלָאװ ,ןעגױא יד דניק םעד ןעפעטשוצסיוא

 ןָאק רעּבירעד ןוא ןעמ טלהיפ ןעֿכַאז ענױזַא .ןעלָאטשעגסױא

 ויא יז ןעּביל רעּבָא ,יורפ ַאזַא רַאפ ּפָאק םעד ןערילרעפ ןעמ

 ,טשינ סָאד רעּבָא ,יקַאט יז טהעטשרעפ ץלַא ,ךילגעמווא

 עֿכילטע טימ ךיז טָאה יז תעשּב !ןעש יז זיא ךָאד ןוא
 ןײרַא ןעטרָאג ןיא עסַארעט רעד ןופ טזָאלעגּבָארַא קירוצ געט

 ,ןעדנעל ענעשרעדנואוו ערהיא ףיוא טגיוועג השעמ-תעּב ךיז ןוא

 ",סיפ יד וצ ןעלַאפ רהיא לעװ ךיא, זַא ,טֿפַארטעג ךיא ּבָאה

 רעד רעטנוא שממ ךימ ןיפעג ךיא .טגָאזעג טָאה יקצַאװָאלס יו

 רעטייװצ רעד ,וצ-טהיצ רענייא :תוחוּכ ייוצ ןופ גנוקריוו

 ןייק ןערהָאפ ךיוא ליװ ןוא ץייווש ןייק ןערהָאפ ךיא .ּבָא-טכיױטש

 ָאֹביר .טשינ ךיא סייװ ,ןעגידנע ךיז טעװ סָאד סָאװ טימ .םיור

 טעג טעטש

 ,רעמיור ןוא ןענירג עגיטייצרַאפ יד ייּב ךיש ענױזַא--טענרוטָאק (*

 2טיֹוא .ענהיּב רעד ףיוא ןעגָארט בורגיפ2לע ןעגעלּפ ןערָאיטקַא עשיגַארט סָאװ;

 .רע עה ןעוייוװעצ
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 ?עגא ויל} ויא "ליװ ךיא; זַא ,טגָאז רע ןעװ ,טכערעג זיא
 ןופ טקַאנַא טשיג רעּבָא ,ןייזטסואוועּב ןופ דנַאסשוצ רעסיוו
 סָאד ןעוו ,ןעליוו ןופ טקַא'נַא ןייז סע ןָאק רעגינעוו ךָאנ .ןעליוו
 ןופ ףירב ַא ןעמוקעב ּבָאה ךיא .רעלעּפָאטַא יא יליװ ךיא
 .השורי רעד ןעגעװ םיױר ןייק ךימ טפור רע : סוירַאטָאנ ןיימ
 ןעמ ןוא ןעטעטילַאמרָאֿפ עכנַאמ ןערהיפכרוז ןעמ זומ טרָאד
 ךיא ןעו ,רימ ןהָא ןעמוקסיוא ,סנעגירעּביא ,טנָאקעג טלָאװ
 טלַאפנעדעי רעּבָא ...ןערהָאפ טלָאװעג טשינ ,רעגייטש ַא ,טלָאװ
 וצ להישעג ןייט ויא טייצ רעטיוועג ַא ןופ .,,דײרסױאינַא סע זיא
 זיא ןײלַא יז .רעהירפ יװ ,ןערָאװעג רעכַאוװש ךס ַא ץץערואַאל
 סָאד ןוא ,עּבלעזיד גידנעטש זיא יז תמחמ ,גידלוש טשינרָאג ָאד
 ּבָאה ךיז טימ טייהנעדירפוצ-טשינ יד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמהענ
 יא ןיימ ןופ טייצ רעד רַאפ ,רהיא ףיוא ןעגָארטעגרעּביא ךיא
 ,החונמ זױלּב טשינ רהיא ייּב טֿכװעג ךיא ּבָאה ףמַאק ןעֿכילרעג
 עגיהורנוא עניימ ןופ ,גנורעדינרעד עגיניזטסואוועב ךיוא רָאנ
 ןעד ייז ןעּבָאה .טסואװעג טשינ טעמּכ יז טָאה ןעגנובעלרעביא
 טנָאקעג טשינ ייז טָאה יז דלַאּביװ ,יז ןער'סערעטניא טנָאקעג
 ןיִּב ךיא זַא ,טקרעמעּב זיולּב טָאה ערואַאל !ץופ ַא רַאפ ןעכַאמ
 -רַאּפ ,וליפַא טָאה יז ,לָאמעלַא יו ,רעגיציה סָאװטע ןערָאװעג
 -עב ןהָא רֹעּבָא ,ןופרעד הּביס יד ןָאטעג גערפ ַא ,גידנעהעגייב
 | ,תונשקע רערעדגוז

 טעװ רהיא וצ ?להיפעג סָאד זַא ,ןייז רשפא ןָאק סע
 לצװ ףיא רעּבָא ,ןערהָאּפ טשינ לעװ ךיא ןוא ןייז-חצנמ
 זומ ךיא זַא ,ןעגָאז טגייה ךָאנ רעדָא ןעגרָאמ סלַאפנעדעי רהיא
 ךיז טעװ יז יֹױזַא יװ ,ןעסיוו וצ גיריגיינ ןיצ ךיא .ןערהָאּפקעװַא
 -ערג ךָאנ רעּבָא ויא עניימ טייקגיר'גיינ יד ;םעד וצ ןעהיצעּב
 ךיא .ןעלעטשרָאפ טשינ וליפֲא סע רימ ןָאק ךיא לײװ ,רעס
 סָאװ ,רימ וצ להיפעג רהיא ףיוא טקוקעג-טשיג זַא ,דשוח ןיִּב
 טָאה ,רהיא וצ לחיפעג ןיימ סָאװ .עּבלעזסָאד ,סנעגירעּביא ,זיא
 יד ללּכּב ךיז טיג יז ּבױא ,ךילריטַאנ--,ביל טשינ ךיוא ךימ יז
 תומשנ ערעזנוא ןיא .ןעּביל וצ טשינ רעדָא סיּפע ןעמיק וצ הימ
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 -געגעג רעדנעזױט ךיוא עּבָא ,טיײקֿכילנהע ךס ַא ןַאװרַאפ זיא
 | .ןעצַאז

 טשינ--טשיג ןָאק ךיא .טרעטַאמעגסיױא ךילקערש ןיּב ךיא

 -ָאלּפ ןיא ןעֿכַאמ טעװ ףירּב ןיימ סָאװ ,קורדנייא ם'נופ ןעטֿכַארט

 -עג סערואַאל ןיא וליפַא ,גידנעטש םעד ןופ טֿפַארט ךיא ,ווָאש

 יװ ןעמהומ רעד ןוא ץעקלענַא ךיא העז גידנעטש :טפַאשלעז

 זיא רימ !טייקגיהור רעגידנעטש רהיא טימ ערואַאל זיא ילקילג

 ..ןעטלַאהוצנייא ךיז רעוװש ױזַא
 עד ןעשיוט לעװ ךיא זַא ,קנַאדעג רעד ךימ טהערפ סע

 ָאד רעּבָא ,רעדעּב-םי ןעמונעג וליפַא ןערעװ ילעּפ ןיא ,טרָא

 טגיל םי רעד .עֿכילנהעװעגסױאינַא זיא ץיה יד ,טסוּפ רהעז זיא

 רע יװ טקנוּפ ,גערּב םייּב וליּפַא טשינ ךיז טגעוװעּב ,רעליופ ַא

 -טפיול לָאמלייט .ץיה ןופ ןעמעטָא וצ חוּכּב ןעוועג טשינ טלָאװ

 ףיוא-טּביוה סָאװ ,רעגידנעקיטש ַא ,רענשוד ַא רעּבָא ,דניװ ַא ןָא

 -עלּב יד ןַאפ ןעקיד ַא טימ טקעדעּב ,ּביוטש ןעסייוו סנעקלָאװ

 טגנירד ןוא סעטרימ ,רעמיוּבנעגייפ יד ןופ ,ןעמיולפ יד ןופ רעט
 ,רעזייה יד ןיא ןעװלַאשז עטוָאלעגּבָארַא יד ךרוד ןײרַא וליּפַא
 טגָאלש סָאװ ,טֿכיל סָאד לייו ,ןעגױא יד העװ רימ ןעוט סע
 ןעמ ןָאק גָאטייּב זַא ,קרַאטש ױזַא זיא ,דנעװ יד ףיוא ּבָא ךיז

 ,ייז ףיוא ןעקוק טשינ
 רָאנ ,םיור ןייק רעדָא ץייווש ןייק רעדָא ןערהָאפ זומ ןעמ

 רימ טעװ םוטעמוא זַא ,ךיז טֿכַאד רימ .ָאד ןעּביילּברעפ טשינ

 -קעװַא עלַא ךיז רימ ןעטיירג ,סנעגירעּביא .ָאד יו ,רעסעּב ןייז

 ּבָאה ךיא יװ ,געט ףניפ רעדָא ריפ ןיוש .ןענַאד ןופ ןערהָאפוצ
 עדַאיל ַא ןָאק רע זַא ,ךיז טֿכַאד רימ .ץסיוועד ןהעזעג טשינ
 רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רָאטקָאד רעד ןערעװ עגושמ גָאט
 ,טגָאז ןעמ ,םהיא טימ ןעלגנַאר ךיז לָאז רע ,רדסכ םהיא טפור
 ,ןמיס רעטֿכעלש ַא זיא סָאד זַא
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 ךימ ריּפש ךיא .טײקמַאזנייא ןיא ,ךילגײשרהַאו ,ךימ גיטיוג ךיא
 ןייק ןעמוקעג ןיּב ךיא יו דלַאּב טריּפשעג ךימ ּבָאה ךיא יװ ,ױזַא
 .טוג סיּפֶע ךיוא גיטייצֿכײלג ןוא גיטעמוא רימ זיא סע-- ,ילעפ
 ךיא סייוו ָאד תמחמ ,ילעּפ ןיא יװ ,רעסעּב וליּפַא ָאד זיא רימ
 טריפשרעד דלַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ,טייקגיהורנוא רענעי ןופ טשינ
 -ןייא יד רעּביא םורָא עקנַאלּב ךיא ,טפַאשלעזעג סערואַאל ןיא
 -יילק רעדנעזיוט ףיוא ןָא ךימ סיוטש ,זיוה ם'נופ ן'רעמיצ עמַאז
 -ירע עדעי ןוא ,רעטָאפ םעד רימ ןענהָאמרעד סָאװ ,ןעטייקגינ
 ןייז .ןעצרַאה ןיימ ןיא ןעטכױלעב טרעװ םהיא ןענעװ גנורעג
 רַאפרעד ,רימ רַאפ רָאלק ױזַא ןעוועג טשינ ןיוש ןיא טלַאטשעג
 רימ רַאפ ןענַאטשעגפױא טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא זיא רעֶּבָא
 .רַא םיניא ,שיטּביײרש ןייז ףיוא ,ןעּבעל לַאער גידרעהירפ ןייז
 טגעלפ רע עֿכלעו ךרוד ,רעזעלג-רעסערגרעפ ןעגיל ,רעמיצסטייב
 -עזנָארּב ,ןערַאלּפמעזקע עטנַאסערעטניא ענעדישרעפ ןעטכַארטעּב
 יד ןעמהענסױרַא רע טגעלפ ףליה רעיײיז טימ סָאװ ,ןעגנור ענד
 -רַאפ ,ןעגורק עגיטייצרַאפ עטקעדטנע יד ןופ דרע עטנעקירטרעפ
 -ָאה סָאװ ,ןעגנוקרעמעג ,ןעטּפירקסונַאמ ענּבױהעגנָא ,ךעלזנעּפ ,ןעּב
 רעדגעווט ,טרָאװ ןייא טימ ,עיצקעלָאק רעד וצ תוכייש ַא ןעּב
 טלָאװ רע יװ ,קורדנייא םעד ךיא ּבָאה לָאמלייט .ןעטייקגיגיילק
 -וצ ןעֿפיגנוא ךיז טעװ ןוא טייצ רעניילק ַא ףיוא ןעגנַאגעגקעװַא
 -רעד ,ןענורוצ טרעוװ עיזוליא עגיזָאדיד תעשּב רעּבָא ,ןרהעקקיר
 ןױש ּביל םהיא ּבָאה ךיא ןוא טעמוא ןעפיט ַא סיּפֶע ךיא רךיּפש
 -ייא ם'ניא םענעקנוזרעפ ַא יו רָאנ ,גנורעגירע'נַא יװ זיולּב טשינ
 | ,ָאטנַאס ָאֿפמַאק ןיא ףָאלש ןעגיּב
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 להיפעג עגיזָאדסָאד רעּבָא ,טעמוא ןיימ טמַאטש ןענַאד ןופ

 סנעטצעל ןעּבָאה סָאװ ,עלַא יד ןופ רענייר ליפיוזַא ףיוא זיא

 ףימ זַא ,טלָאװעג ןעּבָאה ייז יו ,רימ רעּביא טעווע'תיגה-לעּב"עג

 ,תוחּפל ,רעדָא ,רעסעּב ךימ להיפ ךיא תמחמ ,םהיא טימ טוג זיא

 ּבָאה ךיא ..ןעזיועגסיוא ּבָאה רימ יװ ,ןעּבָארדרעפ ױזַא טשינ

 ַאס רעד וליפַא ,קנַאדעג-רהיפסיוא םוש ןייק זַא .טקרעמעּב ךיוא

 ןעשנעמ םייּב ןעמהענוצ טשינ ךָאד ןָאק ,רעטסטלעפייווצרעפ עמ

 ךופ ןעּברַאדרעפ ןעצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא רֶע זַא ,טסיירט יד

 עט'נשקע'רעפ עגיטלַאװעג ַאזַא ןעשנעמ םייּב ךיז טמהענ ןענַאװ

 -רעד ןיא לָאמליײט ךימ טֿכַארטרעּפ ךיא זַא ?סטוג וצ גנובערטש

 יא חומ רעזנוא .טייו רהעז ךיא ךירקרעפ ,עגַארּפ רעגיזָאד

 עגיימעגלא סָאד זַא ,םעד ןופ גנולגיּפשּבָא'נַא ךילטנעגייא ךָאד

 -עּב רעזנוא זַא ,ןילגעמ זיא ,ָאזלַא ,גיטכיר שיגָאל זיא ןעּבעל

 -גָא'נַא סיּפע ןופ גנולגיּפשּבָא'נַא ךיוא זיא סטוג ןעגעוו ףירג

 רעד ןָאק ןַאד ,ױזַא תמאב זיא סָאד ּבױא ןוא ,סטוג ןעטולָאס

 ןעיירשסױא ןוא תיקפס ענייז עלַא טימ ןעסייררעּביא שנעמ

 רעּבָא ּבָאה ךיא "! היוללה, ךיוא רָאנ ,"ַאקעריױא, :זיולּב טשינ

 .יװ ,ןערעװ ןעלַאפוצ טשיג ױזַא ךיוא לָאז ןינּב ןיימ זַא ,ארומ

 רעּבירעד ןוא םינינּב עניימ עלַא ןערָאװעג ןעלַאפוצ ןענעז סע

 יג סע ןענעז ,סנעגירעּביא .ןעלעטשפיוא טשינרָאג םהיא ךיא ליוו

 לעװ םּתסה-ןמ ןוא ,ןעגנורהיפסיוא רעדייא ,ןעלהיפעגרָאפ רעֿכ

 ןופ גנוזעל יד תמחמ ,יײז וצ ןרהעקמוא ךָאנ לָאמַא ךימ ךיא

 -ײרּפעּב רעד טימ רימ רַאפ ןעדנוּברעפ זיא עגַארפ רעגיזָאדרעד

 ןיִּב ךיא .המשנ ןיימ ןעגינייּפ סָאװ ,ןעטסגנַא עסיוועג ןופ גנוא

 םעד טימ ןעמַאװצ ןוא גיטעמוא ןיא רימ ; דימ ליפוצ רעּבָא

 ,טוג ןוא ליטש
 טלעװ רעד ףױא םיאורּב עלַא ןופ זַא ,ךיז טכַאד רימ

 סע .ןעליו ןייז ןעגעג ןעלדנַאה ןײלַא שנעמ רעד רָאנ ןַאק

 -הָאפקעװַא טלָאװעג גנַאל ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,סױרַא ךיז טלעטש

 ךיא ןוא ,ןעגנַאגרעפ ןענעז געט ךָאנ געט רעּבָא ,ילעּפ ןופ ןער

 ןיּב ןערהָאפקעװַא ןיימ רַאּפ ךָאנ .ןעסעזעג ןוא ןעסעזעג ןיִּב

 ערואָאל ןעּבײלּברעפ לעװ ךיא זַא ,רעֿכיז ןעוועג טעמּכ ךיא
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 .ףליהוצ ןעמוקעג גנולצולּפ רימ זיִא ןיילַא
 בָאה ךיא סָאװ ,ףירּב ם'נופ טלהעצרעד והיא ּפָאה ךיא

 ךיא זַא ,טגָאזעג ףךױא רהיא ּבָאה ןוא סוירַאטָאנ ןופ ןעמוקעּב
 וצ ,ףירעד זולּב סע ךיא גָאה ןָאטעג רעּבָא ,ןערהָאפקעװַא ליוו
 ךיא .ןעֿכַאמ רהיא ףױא טעװ סָאד קורדנייא'נא רַאפ טָאװ ,ןהעז
 -רעפ רהיא ןיא ןעפורסיורַא טעװ ךַאז יד זַא ,טניימעג בָאה
 ךיז טביוה סע רעּבָא ",ָאטעװ, א סיפע רעדָא גנוגערפיוא ,סורד
 " ,ןָא טשיגרָאג

 ,רימ וצ טהערדעגמוא ךיז יז טָאה ,סיינ עגיזָאדיד טרעהרעד
 "רעד ,רָאה עניימ רעּביא רעגניפ יד טימ ןָאטעג רהיפ ַא טײל
 :טגָאזעג ןוא ,טעניימ ֹוצ טֿכױעג סָאד טנהעג

 !רהָאװ טשינ !קירוצ ןעמוק טסעװ וד רעּצָא--
 ,שינעטער 8 ךיױא טציא ךָאנ ןיא רימ רַאפ ,טרָאװנרהע

 סױאכרוד זומ ךיא זַא ,טנעֿכערעג יז טָאה .טיידעב סָאד סָאװ
 ףיוא רָאג יז טָאה ,טייקנעש רהיא ןיא רעֿכיז ,רעדָא ? ןערהָאּפ
 -מוא ךימ לעװ ךיא זַא ,טלעפייווצעג טשינ טנַעמָאמ ןייא ןייק
 ןעצונעב ךיז טלָאװעג ףּכיּת יז טָאה רשפא ןוא ? קירוצ ןרחעק
 עטרַאצ יד !רימ ןופ ןערעוו-וצ-רוטּפ טייהנעגעלעג רעד טימ
 זיא ,עגַארפ רהיא טיילגעב טָאה סָאװ ,גנוגעוועב עגידנעטעלג
 וצ סא רעּבָא רימ טהעז סָאװ ,הרעשה עגיזָאדיד רתוס ןליפַא
 זַא ,רעֿכיז וליִפֲא ךיא ןיּב לָאמלײט ,עטסגיטֿפיר עמַאס יד ןייז

 ריז ךיא רָאנ ,רימ וד טשינע :ןעגָאז טלָאװעג רימ טָאה יז
 טושפ ןייז לָאז סָאד בוא זַא ,הדומ ךימ ןיב ךיא ".עיסימיד ביג
 ףעסיז סָאװ ןוא ,טקישעג ךילנהעוועגנוא ערואַאל זיא ,עיסימיד
 יז רהעמ סָאװ ןוא רימ וצ ןעגױצעב ךיז טָאה יז רעטרַאצ ןוא
 רעדָא קזוח ַא סָאד זיא יצ :שינעטער ַא ןיא טליהרעפ ךימ טָאה
 .טייקטקישעג עגיזָאדיד ןרעדנואװעב וצ זיא רהעמ ץלַא--.ןייג
 -עג יז טָאה ליּפש סָאד ?ןערַאנ ךימ ךיא לָאז סָאװ וצ רעּבָא

 ןערָאװעג ןעפירגעגנָא רשפא טלָאװ לַאּפ רעדנַא'נַא ןיא .ןענואוו
 .סגײאצלַא ןעװעג רימ סע זיא טציא רעּבָא ,עיציצמַא ןיימ

 ןעװעג טשינ דנעװָא םענעי ןיא רימ ןענעז ןעגעווטסעדנופ
 יװ ,רעֿכילטרעצ ךס ַא ,טרהעקרעפ ,רָאנ ,רעדנַאנײא וצ טלַאק
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 ןעּכָאה רימ ןעװ ,טעּפש רחעז ןעװעג ןיוש זיא סע .לָאמעלַא
 ןעגיטגייה וצ זיּב ךָאנ ןךיא העז ןוימד ןיימ ןיא .טדיישוצ ךיז
 טימ ריט רעד וצ טײלגעּפ ךימ טָאה יז יװַא יװ ,דליפ א גָאט

 ץיא יז ןעגױא עטזָאלעגבָארַא טימ ןוא דנַאה רעד ןיא טֿכיל ַא
 ,ןָאטעג גנַאפ תמאב רימ סָאה סע זַא ,ןעש יװַא ןעוועג רעּבָא
 ףךיז יז טָאה ןעגרָאמ ףױא .ןערהָאפקעװא ףראדעּב ךיא סָאװ
 ,ןעזיור-יײט ןופ טעקוּב רהיא ,לַאזקָאװ ן'פיוא .רימ טימ טנעגעזוצ
 ןיא ןערָאלרעּפ טשרע ךיא ּבָאה ,טקנעשעג רימ טָאה יז סָאװ

 -יװרעד ךימ בָאה ךיא רהעמ סָאװ !יורפ עֿכילרעדנאוו א ,אונעג |
 ףיוא ןערָאװעג רעטֿכײל רימ ןיא רהעמ ץלַא ,רהחיא ןופ טרעט
 שיזיפ ךיא ּבָאה טײצ רענעגיא רעד ןיא שטָאֿכ ,המשג רעד
 זיִב ןערהשפעג ךיא ןיב ?עטשבָאנַא ןהָא ,רהיא ךָאנ טקנעבעג
 טָאה סָאװ ,לעגיופ א יװ ,טלהיפרעד ךימ ךיא בָאה ָאד ןוא ,םיור
 ,גייטש 8 ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז

 ורע בע 1,

 ,אמ ןעט-22 סע"

 יד .ןענפעג טשינ םענייק טעמּכ ךיא ּבָאה עטנַאקעב ןופ
 יד ןיא רעדָא סעליװ יד ןיא טגָאירעפ ןעמעלַא ייז טָאה ץיה
 יד ףיוא גנוגעוועב עֿכַאװש א רהעז םיור ןיא זיא גָאטייב ,גרעצ
 -לע ,רעדנעלסיוא ןענעגעגעבנַא רָאנ ןָאק ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןעסַאג
 ,ןילעסומ טימ ןעגיוצעג ,ןעמלעה-ןעקראק ןיא רעדנעלגנע בור-יּפ
 יװֲא ןיא גָאט ןעצלַאה וצ .דנאה רעד ןיא רעקעדעג ןעטיור ן'טימ
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 עמאזמיא יד ןופ סירס "7 זַא ,טגיאטבַאּב רעוא ןיא םיוט
 רָאפרעד .רַאוטַארט ן'פיוא ,ַאֿכעינַא יו ,םא-ןעגנילק רעהעגפרוד

 ףימ טלַאפעכ גידנעטש ןעסַאג יד טּבעלעּפ רנעהא ןךיא ןעגעג

 העג רעּבירעד ןוא ,טייקגיהורואנא סיפע סייצ רעגיזָאדרעד ןיא

 שוב ןפ םויוא-עקנואלב ,טמו רעשירט רעד ףיוא סיורא ךיא

 -גָ} ריצאפש ןיימ .טָאהטע רימ טרעטכיילרעפ סָאד ןוא ,ןערעוו

 ףיפ רעדָא ירד לָאמַא } שיׂשטניּפ ץפיוא בור יי - לָש ךיז טגיז

 "רעד ייא ,עטארעט טשיטעטס .יַאמ עגיזָאדיד ךרודא ךיא העג

 -"ןאז8 עטפילרעפ ףס א םורֲא סרָאד ךיז ןעהערד טייפ רעגיזַאד

 -ןאו יא רצ טגעלעגוצ םעק יד ,טמעראשג ןעהעג ףכנאמ ,ךעל

 ,קילג ל"מוצ ןוֿפ לעמיה םוצ ןעגיױא ענעפיוהעגפיוא טימ ,רעד
 ןעטָאש ןעטפידעג םיניא ,קנעב יד א ןעציז ,רעדיוו ,ערעדנא
 ט5א5 ענרעטמאל א ןופ טכי7 עגירטיצ סָאד .,רעמיוב יד ןו 5)
 יאס רעב } ןופ ליפָרּפ טױ רעטסניפרעד ןופ סיורַא גנולצולּפ
 -ףעפ יד רעטנמג ןעגרפפרעפ טפלעה רעד ףיוא זיא סָאװ ,רעיל
 לעדיימ א ןופ ריק טלה סָאד רעדַא ,עקסַאק רעד ןופ ןרעד
 ,טנעגילעטניאכַא רעדַא רעטײּברַאנַא ןופ טכיזעג סָאד רעדָא
 -.טמ סייה 8 ,ןעשטפעש ַא סיפע רימ וצ ךיז טגָארטרעד זיו וש ליל
 -ןייאהא סע טכַאמ הימ ף"וא .רעדיל ענעגנוזעג-ליטש ןוא ןעט
 .ללא'בֲא סישע ןיפעג ךיא ןוא לָאװַאנרַאק-גנילהירפ 8 ןוֿפ קורד
 .ָאומעד ןיא ךימ רילרעפ ךיא סָאװ ,ןירעד גונעה ןעגיטראגעג
 ,החמש ןוא טיקרעטנומ ןייז טימ ןָא ךיז ּפַאז ןוא ןומח ןעגיז
 -ֿפאטניא עגיזאדיד ! ךאפנייא ןוא ךילקילג יוזַא סיוא-ןעהעז ייז
 ןעװרעג עגײמ טגיהרעב ךוא רעּביא רימ ךיוא ךיז טיג טייק
 | ,לַארַאֿפ ןופ רעסעב

 חנבל יד .עגיאיוט ןוא עלעה ,עמירַאװ ןענעז ןעדנעוָא יד
 לעפיש ןרעּבליז ַא יװ טקנופ ,הנחמ-ןעשנעמ רעד רעּביא טמיווש
 ןוא טרעטסױלק ,רעֿפעד ,רעמױּב ןעציּפש יד טֿפײלעפ ןוא
 ,טדָאטש יד טֿפיײל ןוא טשיור עסארעט רעד ייּב ,ןעטנוא .טמרוט
 טייקלעקנוס רענרעבליז רעד ןיא ,סגעטייוורעדניא ,טרָאד ןוא
 רעטעט ןעגילייה םינופ לעּפמעס רעלעקנוט רעד ךיז טגעפייצ
 ןיוש .הנבל עטייווצ ַא יו ,טענאלג סָאװ ,לַאּפוק ןעגיזיר ץטימ
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 -ַאב ןוא ןעש יֹזַא ןהעזעגסיוא טשינ רימ טָאה םױר יװ ,גנַאל

 םוק גָאט עלַא .םהיא ןיא ךיא ןיפעג ץייר םעיינ א .שיטעטסעי

 טָאװ ,ןעפָאש רעֿכילקעלג-ּבלַאה ַא העג ןוא םײהַא טעּפש ךיא
 ףָאלש יוװ ןוא .םיור ןיא ןעגױא יד ןענעפע ךיא לעװ ןעגרָאמ
 -עגסיױא ןופ טַאטלװזער ַא סָאד זיא רשפא ,טשינ סייוו ךיא 1 ךיא

 ,הירפרעדניא זַא ,קרַאטש ױזַא ףָאלש ךיא רעּבָא ,טײקטרעטַאמ

 יד וצ ןעמוק דלַאּב טשינ ךיא ןָאק ,ףיוא ךימ ּפַאֿכ ךיא תעשּב

 .ןעקנַאדעג
 -לייט .,סוירַאטָאנ ץטימ ךיא גנערּברעפ סנעגרָאמחירפ יד

 -קעלָאק טרעטָאפ םעד ןופ תומישר ןעמַאװצ ךיא לעטש לָאמ
 -יא ייז ןעזיוװעּב טשינ רעטָאפ רעד טָאה האוצ ןייז ןיא ,סעיצ

 טציא ךיא ןיִּב ,שרוי סלַא ;טדָאטש רעד תבוטל ןעזָאלוצרעּב

 ךיא טלָאװ ,רעטָאפ ןיימ ןופ ןוצר ן'טיול ,רעמיטנעגייא רעייז
 רעֹּבֶא ,טדָאטש רעד טקנעשעגקעװַא שינעלקנעװק םוש ןהָא יז
 ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה תונעט סעמהומ רעד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא
 לָאמַא ךיז טָאה רע זַא ,ךילגעמ ,ןוא תיקפס עסיוועג רעטָאפ םייּב
 טעיצקעלָאק עגיזָאדיד ידּכ ,ןַאלּפ ןייז ןופ ןעטלַאהעגּבָא ןויּכּב
 רעד זַא ןעלױּפ ןייק ןערעװ טרהיפעגרעּבירַא ןענָאק ןעלָאז

 ךיז ןעמ ןָאק ,םעד ןעגעװ טכַארטעג טנעטצעל טָאה רעטָאפ

 -עג טָאה רע סָאװ ,ןעגנורעסעבסיוא עליפ יז ןופ ןעגייצרעּביא

 -ערישרעפ ןַאהרַאפ ךיוא ןענעז רהיא ןיא .האוצ רעד ןיא טֿכָאמ

 ןםיבורק עטייװ יד וצ תוֿכיײש ַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנוריטָאנרעפ

 סע ןָאק ךיא יװ ,רהעמ טרהירעג ךימ טָאה גנוריטַאנרעּפ ןייא

 ײַאמ רעד ןופ ּפָאק םעד, :ןעגַאטשעג זיא טרָאד .ןעקירדסיוא

 ",ההונש ןיימ בָא ךיא גָאז ענָאד
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 ,יַאמ ןעט-28 סעד

 יקסמָאקול רָאטּפלקס רעד "ײװ ,שדוח א ןיש ויא טא
 רעצנַאג ןייז ןיא ךעטָאפ ןיימ ןופ עוטַאטס יד ןעּביוהעגנָא טָאה

 טימ טֿפַאמעג ןײלַא טָאה רע טָאװ ,טסויּב םעד טױל ,סיורג
 םהיא וצ ךיא םוק גָאט ןעבלַאה לָאמליײט .קירוצ רהָאי עכילטע
 טגָארט עידוטס ןייז .טײּברַא יד טהעג סע יֹזַא יװ ,ןָאט קיק ַא
 ,להָאטש ןימ ַא ןיא סָאד .טלעװ רעדנַא'נַא סיּפע ןיא רעּביא ךימ
 רעבירעד ןוא ,וצ-ןופצ וצ ,ןעבױא ןופ רעטסנעפ ןעסיורג ַא טימ
 -עזעגרעּביא טשינ ,ןייש ןעטלַאק ַא טימ ןעטֿכױלעּב עידוטס יד זיא
 זַא ,סיוא רימ טזייװ ,עידוטס רעד ןיא ךיא ץיז ,ןז טימ טגיט
 טקרַאטשרעפ ןיילַא יקסמָאקו/ .םיור ןיא טשינ ךימ ןהיֿפעג ךיא
 זיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןופ ּפָאקַא סָאה רע .עיוליא עגױָאדיד ךָאנ

 ןוא לעדרעּב דנַאלּבַא ,רעדנעל-ןופצ יד ןיא ןערָאװעג ןעריוּפעג
 .ליהעג ייווצ ענייז .רעקיטסימ ַא ןופ ןעגיוא עטלעבענרעפ עיולּב
 קורק ןעסייה ןעטרָאג ןיא דניה ליוצ יד ;ןעקַאילַאּפ ןענעז ןעמ
 ךיא .טלעװ רעדנַא'נַא רָאג זיא ָאד ,טרָאװ ןייא טימ ,טרוק ןוא
 ןקורדגיא ןעלעגיגירַא םעד בבילוצ רעהא ןהענ וצ ףיל פָאה

 -רַא רע תעשַּב ,ןיקטמָאקול ףױא ןעקוק וצ ביל ךיוא בָאה ךיא
 -רעפלעטימנוא ןוא חוּכ םהיא ןיא ןעמ טריטש טלָאמעד .טייּב
 .טייק

 טרעטייוורעד רע תעשּב ,טנַאסערעטניא רע זיא סרעדנוועּב
 םעדכָאנ ןוא רעסעּב סע ןעטֿכַארטעּב וצ ,קרעוװ ןייז ןופ ךיז

 -ַאט ַא ןיא סָאד .קַאטַא'נַא ןיא יװ טקנופ ,קירוצ ךיז רע טפרַאװ
 ענייז ןיא טסקַאװ רוגיפ סרעטָאפ םעד .רָאטּפלקס רעלופטנעל
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 ןייז טעװ סָאד ! טײקֿבילגהע ןייז טימ שממ טשאררעביא ןוא דנעה

 : .קרעװטסנוק ַא ךיוא רָאנ ,טערטרַאּפ ַא ןיולּב טשינ
 טּבילרעפ זיא סָאװ ,שנעמ ַא ךילקריוו ןיא ץימע ביוא ,ָאי

 ,ךיז טֿפַאד רימ .יקטמָאקול יקַאט סע ןיא ,ןעמרָאֿפ ענעש ןיא
 -רָאט ,רעזעג עשיכירג ןופ ףליה רעד טימ וליפַא טקנעד רע זַא
 ןוֿפ ףליה רעד טימ טשינ ,טרָאװ ןייא טימ ,ּפעק ,ןעלסקַא ,ןעס
 טניואוו םיור ןיא .עשיטַאלק ןעמרָאפ רעּבָא ,ןעמרָאפ רָאנ ,ןעעדיא
 טציא ךָאנ טכחעּב רע רעּבָא ,ןהעצפופ רהָאי ַא ןופ ןיוש רע
 טלָאװ רע יה טקנוּפ ,סעירעלַאג ןוא ןעייומ יד טפָא ױזַא ךיוא
 ַאזַא זַא ,סױרַא רעּבָא ךיז טלעטש סע ,ןעמוקעג ןעטֿפענ טשרע
 ךעשנעמ ַא ןופ ןעּבעל סָאד ןעליפוצסיוא גיחעפ ןיטולחל זיא עּביִל
 לֶאו רע זַא ,יאנת ןייא םעד טימ םגה ,עיגילער א ןערעוו ןוא

 ןעקוק סע יװ ,הארי רענעגיא רעד טימ .ןהֹּכ רהיא ןערעוו
 -עג-ךעש ףיױא רע טקוק ,רעדליּב עגילייה ףיוא ןעשנעמ עמורפ
 טל יא רעװ ,ןָאטעג גערפ ַא םהיא ּבָאה ךיא .ןעשנעמ עטיוב
 ףּכיּת טָאה רע ןוא םיור ןיא יורפ עטסנעש יד ,גנוניימ ןייז
 .-עֿכײצ ןעמונעג רע טָאה םעדֿכָאנ ",סיוועד יורפ, :טרעפטנעעג
 רעד ,דנעה ענייז ןופ רעגניפ עגנַאל יד טימ רוגיפ רהיא ןענ
 יב יװ ,רָאלק ןוא ךילטייד ױזַא ןעוועג ןעטסעשז יד ןענעז ייּב
 '-געטש יא ןוא קינהרוחש-הרמ ַא זיא יקטמָאקול .רעלטסניק עטפע

 ױזַא רע זיא טונימ רעד ןיא רעּבָא ,ךיז ןיא ןעטַאלשרעּפ גיד
 ןערָאלרעפ ןעּבָאה ןעגיוא יד וליפא זַא ,ןערָאװעג טנעלעגפיוא
 --ליּפשייּב םוצ ,סָאד טָא; ,ךורּבסױא ןעשיטסימ ןעֿפילנהעוװעג םעד

 --,סעיגיל עיינ טנעכײצעג ץלַא ןוא ט'רזחעגרעביא רע טלה
 ,םיור ןיא זיולּב טשינ יורפ עטסנעש יד ןזיא יז *,,,סָאד רעדָא
 יטלעװ רעצנַאג רעד ןיא רָאנ

 זַא ,טגָאז רֶע .זלַאה סערואַאל טהיא טקיצטנע סרעדנוזעב

 -עג ןופ ךשמה םעד ולַאה רעד טיג ּפָאק םעד ןעּביוהרעטנוא םייּב
 ףהעז טפערט סָאװ ,ךַאז א ,אפוג טכיזעג ןופ רעלעמש טשינ טֿכיז

 ןעיורפ ייּב לָאמלײט ןעמ ןָאק רעװעטטנַארט ןיא זיולּב ,ןעטלעז
 -לֶאפס ױזַא טשינ ויא רע רעּבָא ,ולַאה ַאזַא ןעניפעג קלאפ ןופ
 ןעלעװ טלָאװ ץימע ןעװ ,ןעבעלֿכ ,ץערואָאל ייּב יו ,ןעמָאק
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 ,טײװגעמַא;לַאפ-טשיג עשיזיפ ַא סיפֶע ןעיװאָאל יב ןעניפעג

 וליפַא ךיז טלאה יקסמָאקול ,תימ ןייז ןעװעג טסיזמוא טלָאװ
 ןעמ ףראדעפ ,ערואַאל יװ ,ןעױרפ ענױזַא זַא ,גנוניימ ןייז יב
 ּבָאה ךיא .םורָאפ ןטיױא עוטַאטס א ןעלעטש ןעּבעל ץ'רַאפ ךָאנ
 ןענעגַאד טגָאזעגסױרַא טשינ ,ךילריטַאנ ,ךימ

 בי יע עי 1

 יֵאמ ןעט-20 סעד

 =טעטשעב רוצ .רדעצַארּפ עשינעילַאטיא עצנַאג יד

 -יוחֲעגנַא ןוש הימ טָאה ,שרװ סלַא טכער עניימ ןעג

 רעצנַאג רעיײז ייפ ,ןעטײּברַא ייז סַאזנַאל יװ .ןעסערעד ןעג
 =יה ייז ליפ ךילקערש יװ ןוא ,,טייקגידעּבעל רענעריוּבעגנָא

 עשיזױצנַארפ עײנ עֿכילטע ןעגירשעגסיוא ּבָאװ ךיא { עד
 ןעֿכַאמ םירבחמ ערעײז .געט עצנַאג יז ןעייל ןוא ןענַאמָאר

 ןוא טסיירד יה .רענֿפײא עטינעג ןופ קורדנײא נָא רימ ףיוא

 ןעּבעל ןוא זתוּכ ליפיו ןוא רוגיפ עדעי טנעֿכײצעג זיא טקישעג
 טײּברַא רעד ןיא קינֿכעט יד ,גנורעדליש רעייז ןיא ןַאהרַאפ זיא
 ןעשנעמ עטרעדלישעג יד ןעּבעװ .ןהעג טשינ רעטייוו ןיוש ןָאק
 ּבָאה ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד ןעגָאז וצ סא רימ טמוק רעּבָא
 -רעק םעד רעדנַאנײא ןיא ןעּביל ייז זַא ,ךילמענ ,טגָאזעג ןיוש

 ,רחעמ טשינ ןוא רעּפ
 ץנַאג ןיא זַא רעּבָא ,םהַאנסױא'נַא ןייז ךיז ןָאק סָאד

 ןעמ לָאז סָאד--יזַא רָאנ ןעּביל ןענַאק ןעמ לָאז ךיירקנַארפ

 ץנַאג ךיירקנַארפ ןָאק רךיא .רימ טשיג ,ןרעדנאגא ןעלעצרעד
1 
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 ,רטַארעטיל רהיא יװ ,רעסעּב זיא יז זַא ,סייוו ךיא ןוא ,טוג
 רעטנוּב רעד ךָאנ ךיז ןעגָאי ןעטסינַאמָאר עגיטרָאד יד לייוו
 שנעמ ַא .קרעװ ערעייז סיורַא שלַאפ ןעמוק ,טײהרהָאװ רעלַאער
 םואודיווידניא:נא ןעפַאשעּב וצ רעּבָא ,םואודיווידניא םעד ביל טָאה
 ,קורדסױא .ןעגױא ,םינּפַא ןילּב טשינ ןעּבָאה ןעמ ףרַאדעּב
 -עג ,רעטקַארַאֿכ ,לֿכש ןעבָאה ךיוא ףרַאדעּב ןעמ---רוגיפ ,םיטש
 ןוא עגיטסייג ,טרָאװ ןייא טימ ,עקנעד ןופ ןערינַאמ עסיוו
 | .ןעטנעמעלע עשילַארָאמ

 ןעניד ןענַאק ץעיואַאל ןוא רימ ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד
 ךיז טציטש סָאװ ,להיפעג סָאד זַא ,ןייוועּב ןעטסעג םעד רַאפ
 םעד וליפַא טשינ טנידרעפ ,זאטסקע ןעֿפילרעסױא ףיוא זיולּב
 ,ט?טנסיוא הַא ,סגעגירעּביא ,זיא ערואַאל ,עביל ןעטָאנ

 ' רע 11: יש

 פאס ןעטיב} טעד

 ,קיטשירֿפ םוצ ןיקסמָאקול ייּב ןעוועג ךיא ןיב ןעטכענ
 ץרעגיא טעקנַאלצעגמורַא ,ךילנהעוועג יװ ,ךיא ּבָאה דנעװָא ןיא
 -ואוו ,סייו טָאג ,לָאמליײט ךימ טרהיפרעפ ןוימד ןיימ .ָאישטניּפ
 טימ טמערָאעג העג ךיא זַא ,טלעטשעגרָאפ ךימ ּבָאה ךיא ,ןיה
 -נעמ ייוצ יװ ,טסעומשעג ןוא ןעגנַאגעג ןענעז רימ .ן'עקלענַא
 ,טוג יזא ןעװעג זיא רימ .רעדנַאנײא קראטש ןעּביל סָאװ ,ןעש

 -עג טשינ טוג ױוזַא לָאמנייק ךָאנ רימ זיא ץערואַאל טימ סָאװ
 -רַא וצ טרעהעגפיוא טָאה ןוימד רעד זַא ,רעּבָא רַאפרעד ,ןעוו
 ּבָאה ךיא .םַאזנייא ךילקערש טריפשרעד ךימ ךיא ּבָאה ,ןעטייג
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 טכטקעג טשיג ךיא ּבָאה טֿכַאנייּב ,םייהא ןרהעקמוא טלָאװעג ךימ

 .טכורפ ךילנהעוװעגנוא זיא ןעגָאז ךיא וומ ,ןעּבעל ןיימ ,ןעפָאלש

 .טײקטסוּפ וצ רָאנ ןערהיפ ןעגנופיטרעפניילַא עגידנעטש יד .זָאל

 ,שרעדנַא ןייז טנָאקעג טָאה סע זַא ,ךיא להיפ ךָאד ןוא

 ןעגעװ גנורענירע יד סָאװ ,וליפֲא ךימ רעדנואוו ךיא

 טשינ ךיא העז סָאװרַאפ ,רימ ןיא גיטפַאהּבעל ױזַא זיא ץעקלענא

 ּולימַא ןוא ,ןערוַאַאל טימ טמערָאעג העג ךיא יװ ,ןוימד ןיא

 וצ יז ךיא קיש ,ןעמָאנ רהיא ןורנז ץפיוא טמוק רימ זַא ,טציא

 -לַאהָשג ּבָאה ךיא זַא ,ךיא טֿכַארט לָאמלײט .,רהָאיצרַאװש עדלַא

 םהיא ּבָאה ךיא רעבָא ,ןעלגילפ עדייב עגייז רַאפ קילג סָאד ןעט

 | ןעילפקעװַא טזָאלעג

 לבי ןעט"ק םעד

 טניײה יװ ,ש'שודח'עג טשנ  יװַא גנַאל ןיוש ךימ ּבָאה ךיא

 ך"א ןעועג רימ ןענעז ןעמַאװצ ,ןײקסמָאקול קנַאד ַא יקאט |

 טָאה עוטָאטס-סונעװ רעד ײּפ ןפש .עילָאטיפַאק רעד ףיוא ייזומ

 228 ןיא ןעהערד ןעמונעג טָאה ױ} תעשּב ,טשַאררעּביא ךימ רע

 השעמ-תעב רימ טָאה ןוא ,טנעמוטסָאּפ ןעכילגעועּב רהיא ןעטייז

 לי ,ןעלעפעג רעסעּב םהיא ןיא עכיסּפ סלעטיסקַארּפ וַא ,טגָאזעג

 ןעװעג סע ויא רעקיטסַאלּפ ַאזַא רַאֿפ .שדוקה-חור רהעמ טָאה יז

 רהעמכָאג ךימ טָאה רע רעּבָא .גנניימ עשילרעטסױא'נַא רהעז

 -מָאקול .רָאטַאידַאלג ןססיג ם'נופ עוטַאטס רעד ייּב טשַאררעּביא

 ןוא ,העש עּבלַאה א יב טקוקעגנָא גידנעגייוש סהיא טָאה יקס
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 םהיא טימ טהישעג סע יװ ,ןהייצ יד ךרוד טגָאזעגסױרַא םעדכָאנ
 :ףיא סיּפע טגער םהיא ןעוו ,גידנעטש

 ַא טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןיוש ךיא ּבָאה לָאמ טרעדנוה--
 .סכילנהעװעגנוא סיפע ןיא סָאד ,ןעּבעלכ ,ןוא טכױעג שיװַאלס
 רעטנוא ,קעבולזָאק טוג סָאד עדנערַא ןיא טלַאה רעדורּב ןיימ
 .הָעיַארַאפ ,,,רעשײברַא-גָאט ַא ,ַאנכימ ַא טרָאד ןעװעג ,ץעּפרעש
 .עגרעבירַא טָאה רע תעשּב ,ןערָאװעג ןעקנורטרעד רע זיא ןער
 .ייא סָאד ןיא סָאד ןַא ,ךיא רעכיורעפ ךיא ,.,ררעפ יד טרהיפ
 ךיא העטש לָאמלײט .טייקכילנהע עגיטלַאװעג ַא ,טכיזעג ענעג
 .גיטינ סע זיא רימ ליײװ ,העש עצנאג ַא ּבָא ָעד

 ןרעױא ענעגייא עניימ טּבױלגעג טשינ טושּפ ּבָאה ךיא
 ןיא זנוא ףױא סָאװרַאפ ,ט'שודח'עג קרַאטש ךימ ּבָטה ךיא ןוא
 ,עילָאטיּפַאק רעד ןופ ןעקלַאּב רעד ןעלַאטעגפױרַא טשינ ךָאנ
 עשיסַאלק ןופ טלעװ רעד ןיא ,ָאד ,אנכימ ,קעבולזָאק ,ץעּפרעש
 רַאפ רעּבָא .ןיקסמָאקול ןופ ץלַא סָאד ןערעה ךָאנ ןוא ןעמרָאפ
 .לוקס ם'ניא שנעמ רעד ןערָאװעג טקעלפטנע רלַאּב ןיא ףימ
 - ,ןָאטעג טכַארט ַא ךיא ּבָאה--,וטויּב רעקיטסָאלפ ַאזַא ,ונ, :רָאטּפ
 ףעהַא טסמוק וד זַא ,סע טסיה !רעמױר ןוא ךירג או8 ןוא
 ףָאנ ,ןעמרָאמ ץנייז בילוצ ןיולג טשינ רָאטַאידַאלג ן'פיוא ןעקוק
 ?קעבולזָאק ןופ ן'עגכימ ריד טנהָאמרעד רע לייװ ,רַאּפרעד ךיוא
 .ייר גינעו ןייד טיידעּב סע סָאװ ,ןױוש ףךיא העטשרעפ טציא
 "! הרוחש-הרמ ןייד ןוא ןעד

 טייוו ,תונוער עניימ ןענַאטשרעּפ ,םינּפַא ,טָאה יקטמָאקול
 ןוא דרע רעד וצ ןעגױא עשיטסימ ענייז טזָאלעגּפָארַא סָאה רע
 טלָאװ רע יװ טקנופ ,לוק ןעטקַאהרעפ ַא טימ ןערייר ןעמונעג
 :טגָאועג רעהירפ טָאה רע סָאװ ,סָאד טשטייטעגסיוא טציא

 ..ןעּברַאטש טשינ רעּבָא ,םיױר ןיא ָאד ןעמ לָאז ןעּבעל--
 .ָאלק וצ ךיז טכער סָאד טשינ ּבָאה ךיא .,טקילגעג טָאה רימ
 טגינײּפ סע רעּבָא .,.ףרַאדעּב ךיא ליײװ ,ָאד ץיז ךיא ,.ןעג
 ןיא ןעליב סע וַא ,טֿפַאנײּב .םייה רעד ךָאנ טפַאשקנעפ יד ךימ
 רימ לי ,דנעװ יד ןעצַארק רימ ךיז טליװ ,דניח יד ןעטרָאג
 -עג עגושמ טלָאװ ךיא ..ףרָאד רעזנוא ויא סָאד זַא ,ךז טכַא
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 לָאמ ןייא שטָאכ םייהַא ןערהָשפעג טשינ טלָאװ ךיא ןעו ,ןעריאוו

 ףערהָאפקעװא ןעכיגניא ךיוא ךיא לעװ טציא ןוא | רהָאי ןיא

 ,ץלַא רימ טציז סָאד ואו טָא לייוו
 ןץרעּביא רעגניפ יד טימ ןעפַאלק ןעמונעג טָאה רע ןוא

 תמחמ ,ןעפייפ םוצ יו יװַא ןעפיל יד טגעלעגפיונוצ ןוא זלַאה

 -רעפ ןופ קורדסױאי'נַא ןעװעג זיא סָאד ,טרעטיצעג ןעּבָאה יז

 טשַאררעּביא סרעדנוזעּב ךימ טָאה סָאד ןוא ,ןעלהיפעג עגעגרָאה

 וַא .גנולצולּפ ןעמוקעג זיא סע לייװ ,ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד ןיא

 ףימ ןעשיווצ דיישרעטנוא ןעגיטלַאװעג םעד ןהעזרעד ּבָאה ךיא

 ךיא ּבָאה ,יקטניטַאינש ןוא יקטמָאקול יװ ,ןעשנעמ עגיװַא ןוא

 רעּבירעד ךיא טכַארט טציא וליפַא ןוא .טגערעגפיוא רהעז ךימ

 ,טנָאזירָאה רעצנאג א ךָאד ויא סָאד .קערש ןימ ַא סיפע טימ

 -רַאפ יא להיפעג ליפיװ .ךילגנעגוצ טשינ רימ רַאפ ויא סָאװ

 טימרעד זיא יז זַא ,ןייז ןָאק סע !ןעשנעמ עגיזָאדיד ןיא ןַאה

 ןיא םירישע עסיורג ייז ןענעז ךָאד רעּבָא ,טוג רעדָא טֿפעלש

 ,רימ טימ ךיילגרעפ
 -טסופ רַאפ טשינ--ןעקערש וצ סָאװ טשינ ךיז ןעּבָאה ייז

 ןעסױרגַא ךיא ןעּבָאה ייז ;טײקמַאזנײיא רַאפ טשיג ןוא טייק

 "רעפ א סיּפפ טש'רמולּכ ךיוא ךָאד להיפ ךיא .,וורעזערסנעבעל

 זיא להיפעג עגיזָאדסָאד רעּבָא ,טפאשלעזעג ןיימ טימ גנודניגג

 א טימ רימ ןיא טשינ טנערב סע .,רַאבלעטימנוא ױזַא טשינ

 ןיימ ןופ לײט ןייק ןערָאװעג טשינ זיא ןוא רעקַאלפ ןעסיורג

 םוש ןייק ןעּבָאה טשיג ךיא ףרַאדעּב ןעבעל ןײמ וצ .ןעועװ

 ,טרָאד טסייה טָאד ,ןָאשָאלּפ ןייק ,ַאגֿכימ ןייק ,קעבולזָאק

 עמַאס ן'יקסגיטאינש רעדָא ןץיקסמָאקול רַאפ ןעגָאלש סע ואו

 --המֿבה-סנעבעל ןעפעש יד עֿכלעװ ןופ ,ןעלַאװק עגידעּבעל

 ןעטלָאװ ייז ןעוו ןוא ןעדמַאז ענעקורט ןיולג ךיא ןיפעג טרָאד
 ךָאד יז טלָאװ ,תודוסי עגיזָאדיד טָאהעג טשינ ,רעגייטש ַא

 -ַארעטיל יד--ןעטייווצ םעד ןוא רוטּפלוקס יד--םענייא ; ןענילבעג

 סָאװ ,ךיא יה ,שנעמ א זַא ,ךילבילגנא טעמּכ ןיא סע .רוט

 ןייז רָאנ טשינ לט ,קילג ןופ ןעטייקכילגעמ ליפיוזַא טציזעּב

 ףעסיװ טשיג רע לָאז טבעל רָע טָאװ וצ וליֿפַא--ךילקילג טשיג
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 .גוגנידעב יד ןענעז םעלַא םעד ןיא גידלוש זַא ,רעֿכיז זיא סע
 -עמ ןעמיױר עלַא יד :ןעגיוצרעד ךימ טָאה ןעמ עֿכלעװ ןיא ,ןעג

 .גהָע זיא ןעבעל ןיימ ,ןעמיור לָאמַארעדיװ ןוא ןעזירַאּפ ,ןעצ
 -ָאוועג ןעסירעגסיױרַא זיא סָאװ ,םױּב ַַא ןופ ןעבעל םעד וצ ךיל

 ףיא ןערָאװעג טצעזרעפ טֿפעלש זיא ןוא ןעדָאּב ןייז ןופ ןער
 תמחמ ,גידלוש ךיא ןיוש ןיּב ָאד רעּבָא ,ןעדָאב ןעדמערפ ַא
 ואוו ,טרָאד טריּפָאזָאליפעג ןוא סנעכייצעגַארפ טלעטשעג ּבָאה ךיא
 -רָאג ּבָאה ךיא זַא ,רעד זיא טַאטלװער רעד .ןעּביל עֿכנַאמ

 ,ץרַאה סָאד ךיז טנעקירטעגסיוא רָאנ ,ןענואוועג טשינ |

 רצוא

 ,יני ןעט-8 םעו

 .ךָאװ רעצנַאג רעד רַאפ ןעגנורעגירע יד ןעכייצרעפ ךיא
 ןופ םענייא ךיא ייז ןעשיוצ ,ףירב עכילטע ןעמוקעג ּבָאד ךיא

 רעצמ יױזַא ךיז זיא יקסניטַאינש רעֿכילױהע רעד .,ץיקסניטַאינש
 -רָאג ןיוש רימ טגָאז רע זַא ,ץעקלענַא ֹוצ גנוהיצעּב ןיימ ןופ
 ןייּב רהעז זיא ּביײװ ןייז זַא ,עידומ רָאנ רימ זיא רע .טשינ
 רהיא טױל זַא ,רימ ןופ ןערעה טשינרָאג ליװ יז זַא ,רימ ףיוא
 ןופ הָאנה רָאנ טָאה סָאװ ,הָאירּב עדליװ ַא ךיא ןיּב ,גנוניימ
 לייוו ,טסירק רעטֿכע'נַא ךיא ןיּב טרּפ םעד ןיא .ןעשנעמ ןעגיניײּפ
 -רעפ ,רָאנ ,אקסניטַאינש יורפ וצ סעּכ ןייק טשינ ריּפש ךיא
 סייה ַא רַאֿפ סָאװ .להיפעג טוגַא רהיא וצ ּבָאה ךיא ,טרהעק
 רַאפ ךַאז יד ,םינּפַא ,טלַאה יקסניטַאינש !ץרַאה גיטומלעדייא
 טלאה רע תמחמ ,טגידנעעג רַאפ ,רעגיטכיר ,רעדָא טליפשרעפ
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 וז ןעכעג טָאג לָאז :וױלב טּבײרש ןוא תוצע ןופ ּבָא ךיז

 תעשמ ,ךַאז ענדָאמ ַא רעּבָא ".ענייא אזַא ךָאנ ןעגיפעג טסלָאז

 טשיג ל"ה ךיא זַא ,סיוא רימ טוייװ ,םעד ןעגעװ טֿפַארט ךיא

 ליװ ךיא .ץעקלענַא וצ ךילנהע ןייז לָאז סָאװ ,ערעדנַא ןייק

 .ץעקלענַא רָאנ ליה ףיא ,רהיא ןופ ערעסעב ןייק טשינ ךיוא

 טשיג טָאה ?היפעג ןימ לייװ "סא רימ טזייװ, גָאז ךיא

 טציא טציז רימ ןיא .ןעמרָאפ עטמיטשעב ןוא עגידנעטש ןייק

 ןופ טרעטנַאלפעגפױנוצ ךילנהעװעגוא זיא סָאװ לינק ןימ א
 ןָאק ךיא ל"יװו ,ךילקערש ךימ גינייּפ ךיא ןוא םידעפ ענעדייז
 ,ליונק ןעגיזָאדמעד ןרעטנָאלּפרעדנַאגופ טשינ

 סייװ ,גנונעקרעדגיילא רעצנַאג ןיימ ףיוא טקוקעג-טשינ

 יצ--טעמוא ןיימ טמוק סע ןענַאװ ןופ ,טשינ ץלַא ךָאנ ךיא

 רעדָא ,ןעכער ךיא יװ ,רעּביל ץעקלענַא ּבָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד

 -גטַאיגש ?ןעּביל רהעז טגָאקעג יז טלָאװ ךיא לייוו ,רַאפרעד
 ךיא, :רעטרעװ עגידנעגלָאפ יד טימ ףיורעד רימ טרעפטנע יקט
 -לייט ןעגעז זלָאג ךעלעקיטש זַא ,טנעיילעג רעדָא טרעהעג בָאה

 רעוש זיא דלָאג סָאד ןוא עלעטיײה-ץרַאװק א טימ טקעדשג לָאמ

 ויא ץרַאה ןייז ךיוא זַא ,ןיימ ךיא ,ןופדעד ןעמוקעגוצסיורא
 רערעייס א רהעז טגיל ןעטימגיא .לעטייה ןימ ַאזַא טימ טקעדעב
 -ַאפעגּפָארַא טשינ זיא טטֿכעלַאש עטֿכעלש סָאד רעּבָא ,לַאטעמ
 וד ,וָאשָאלּפ טכוזעּב סנעטצעל טסָאה וד תעשב ,ןערָאװעג ןעל
 לעדײמ רעד וצ עּביל ןייד ןוא טֿכַארּברעּפ גינעו ָאד טסָאה

 טסָאה וד זַא ,ךילגעמ ,עקרַאטש ןייק טשינ ןעוועג .,םינּפא ,ןיא

 ןייק רָאג וטסָאה סולשעבא וצ רעּבַא ,טַאט א סיּפע וצ עיגרענע

 ףיז ןעװ זַא יז ךױא ןָאק סע רעֹּבָא .טשינ עיגרענע םוש

 רהעמ ךיוא ךיז טלָאװ ,לעריימ רעד וצ רהעמ ןעגיוצעג טלָאװ

 טסָאה ןוא ןערהָאפעגקעװַא טויב וד ,ריד ןיא ןעניפעג עיגרענש

 ײנורַא ,ךיז ןיא ןעלּבירג ןעמונעג ךיז ,זיא עכט ןייד יװ ,אמתסמ

 סָאװ ,טָאד ןהעשעג זיא סע ןוא ןערעלקמורא ןוא ןעטכַארט

 -יפעגרעביא טסָאה וד ,טסייה סָאד ,ןהעזעגסיוארָאפ ּבָאה ךיא
 ,קילג דמערפ ןוא ןייד טריּפָאזָאל

 טגָאז רע תמחמ ,ךימ ןעשאררעביא רעטרעוו סיקסגיטאינש
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 -עג רימ טָאה רעטָאפ רענעברַאטשרעפ ןיימ סָאװ ,ענעגייא סד
 טָא ןוא ,רעכילדנירג סע טהעטשרעפ יקסניטַאינש רעּפָא .טגָאז
 סע רעװ ,ךילטנעגייא עטפישעג עטלַא'נַא, ; ףסומ זיא רע סָאװ
 ןעדירפוצ טשיג ףוס-לכ-ףוס זיא רעד ,ךיז רעביא ליפוצ טֿכַארט
 זיא רעד ,ךיז טימ ןעדירנוצ טשינ ןיא סע רעװ ןוא ,ךיז טימ
 -ַאד רוד ןעקנארק א .סולשעב א סיטע ןעמהעגוצנַא גיהעפ טשינ

 ןןעליװ ַא סיפע ךָאנ ןעּבַאה ןעלוייא זיולּב ןוא טציא רימ ןעב
 וצ ןָא ןיוש טּבױה ,לכש סָאװטע רָאנ טָאה סָאװ ,רעד םורָאװ
 טניול סע זַא ,גנוגייצרעביארעד וצ טמוק ןוא ץלַא ןיא ןעלפייווצ
 ןופ םענייא ייּפ טנעיײלעגסױרַא סע ּפָאה ךיא .סיּפע ןעלעוו וצ טשינ
 יו טֿפערעג זיא רע ,ןעבעלֿפ ,ןוא ,רעלעטשטפירש עשיזיוצנַארפ יד

 ךימ לָאז יקסניטַאנש זַא ,טלָאװעג ךיא טלָאװ לָאמלייס
 ןיז ןעביֹהנַא ,רעגיימש א ,טשיג ןוא ןעלדױסױוא סוג טושּפ
 עניד עלַא ףיוא טקוקעג-טשינג) :רעטרעװ  עניװַא טימ ףירצ
 ןעשגעמ עלַא יד רַאֿפ זַא ,טייוו יװַא ןהעגרעד וטסנַאק ,תולעמ
 יד ןערעוו וטסננק ,רעייש ןוא ביל ןטטסרהעממא ריד ןענעז סָאװ

 ".שפנ-תמגע ןוא ןעטייקפילמחענעגנאנא עגידנעטש ןופ הּביט
 ןיא לײװ ,טהענעגנַאװא סרעדנזעב סע ןזיא רימ רַאפ רעּבָא
 רעד ,ץעקלענא .תמא קיטש א ןַאהרַאפ זיא רעטרעוו עגיזָאדיד
 ףךיא ּבָאה ןיײלַא ךיז ,טשעלוצ ,ןוא רעטומ סעקלענַא ,ןעמהומ
 ןעכַאל רימ ךייז טליװ רַאפרעד .שפנ-תמגע ךס א טפַאשרעפ
 ןיא וומ ,ןעצעזעגסנעפעל יד טול :רעטייװ ןעייל ךיא תעשב
 ,ןעטיה ,ָאזלַא ,ךיז וטסלָאז ,ןעסקַאװסױא סיּפע ןעשנעמ ןעדעי
 טעװ סָאװ ,הרצ א סיּפע ןעסקַאװסױא טשיג לָאז ריד ןיא זַא
 טעיזַארג ,תוחּפל ,סָאד ,,! ןייג ".ןעגנערּבמוא ןעטשרע םעד ךיד

 -ַאל סָאװ ,לעמיש א סיּפע ןעטקַאװעגסױא זיא סָאד .טשינ רימ
 יא לעמיש רעגיַאדרעד רעּבָא ,טהידרעפ טָאה דנַאה סערוא
 ןעכלעװ ןעגעװ ,טטֿפעלַאש-ץרַאװק םענעי ףיוא ןעטקַאװעגסיױוא
 טגָאקעג טשינ רעפירעד טָאה ןוא ,יקסניטַאינש טנהָאמרעד סע
 ךימ ּבָאה ךיא טשינ זַא ,יֹזַא ןעלצרָאװ ענייז רעפיט ןעזָאל
 -עּב לעמיש ןימ ַאוֲא .ערואַאל טשינ ןוא םהיא טימ ט'מס'רעמ

 יו ,טושּפ ןעשיװגָארק רָאנ ,ןעסיירסיוא טשיגרַאג ןעמ ףראד
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 ײפ טּבײלּב רע ןעװ ,טכערעג רהעמ ויא יקסניטַאינש .,ּביוטש
 ןיז ןופ ןעמָאנ ןיא סירַא-טערט רע ןעװ ןוא עגינייז סָאד

 ןוא ןעצרַאה ןיא ךיז יב גידנעטש טגָארט רע סָאװ ,עמגָאד
 ;טגָאז

 וד בוא ןוא פיט ןרעֿפעה א רַאפ ךיז טסלַאה וד םיוא--=|
 עגױזַא ןופ עמוס יד זַא ,ןעגָאז ריד ךיא לע ,ַאזַא תמאב טוי
 ,םוגימ א טפַאשלעזעג רעד טיג ןעפיט עֿפױה

 ףיילגרעפ ךיא ןעװ ,פיס ןעֿכױה ַא רָאפ ךימ טלַאה ךיא
 .טכערעג יקעניטַאינש זיא ךָאד ,ן"קצימָארק א םיּפע טימ ךימ
 -םימ ןייק טשינ טלָאמעד רָאנ ןענעז ,ךיא יװ ,ןעשנעמ עגױזַא
 ןהָא סעינעג עירָאגעטַאק רעד וצ טשינ ןרעהעג רימ ןעוו ,ןעס
 עטרהעלעג עסיורג ןענעז רימ תעשפ טסייה טָאד ,ןעלעפטרָאּפ

 ,ןרָאטַאמרַאפער ךיוא ייז ןענעז לָאמליײט .רעלטסגיק עסיורג רעדַא
 -ַאמָאפער ןייק ןיז טגָאקעג טשיג לָאמנייק טלָאװ ,רעדיוװ ,ןיא
 ףימ טָאה קנאדעג רעגיוַאדרעד .אפוג ךיז וצ גוצעה ןיא רָאט
 טרעהעג טשינ שממ ויא סע תמחמ ,גָאט ןעצנַאג א טגיטמעשעצ
 לָאְו ןרעלהעפ עגייז ױזַא ןָאק סָאװ ,שגעמ א זַא ,ןערָאװעג
 ףימ לָאז ךיא ןעװ .ייז ןעגעג ןעלטימ ןײק ןעמהעננָא טשינ
 .סױרַא ךיא לָאז יצ ,גָאט ןעגלַאװ ןעצנַאג א ןעלקנעוװק וליפַא
 ףוט-לכ-ףוס ךָאד ךיא ןָאק ,טשינ רעדָא סאג רעד ףיוא ןהעג

 ףיא ףעטנא ןערהיטּבָארא ןוא רענלַאק ןרֲאֿפ ןעמהעננַא ךימ
 טשינ ךימ ךיא ןַאק עשז-ןיוש ,ןיימפ רהעז--רעקיטפעקס ַא ןיּב
 ?רערעדנַא'נַא ןעװעג טלָאװ ךיא יו ,יוזא ןעלדנאה וצ ןעגניווצ

 -רַאפ יא םישעמ עניימ ןיא יצ ,ןעריסערעטניא סע ןָאק ןעמעו
 ,רעגייטש א ,סָאװ רעּבָא ;גנוגייצרעביא רעגינעוו רעדָא רהעמ ןַאה
 ןעכַאז יד ןעקַאּפרעפ ןעסייה ,ונ !ןָאט טגַאקעג טציא ךיא טלָאװ
 טגעּפײצעגסױא סע טלָאװ ךיא ,ָאשַאלּפ ןייק ןערהָאפקעװַא ןוא
 טשרע ןעמ טלָאװ העיסנ רעד ןופ טַאטלװזער םעד .ןָאט טגָאקעג
 א טיפע ןעװעג טלָאװ רעּבָא לייוורעד .ןהעז טנָאקעג רעטעפש
 עגיָאדיד טמוק גָאט עלַא; :טּבײירש יקסניטַאינש ,תמא .טַאט
 טָאװ ןעמַאד עמירָא יד טסערעד ןוא וָאשָאלּפ ןייק עפלאמ
 זַא ,ךילגעמ ,ָאזלַא היא "טנעטָאש יװ ,סוא ךיוא ױזַא ןעהעז

 א
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 גנַאל יװ ןוּפ טשינ טבײרש יקסניטַאינש .טעּפש ןיוש זיא סע

 סימ זַא ,רעשמ ןיּב ך'א ןוא ,ָאשַאלּפ ןיא ןעװעג רע זיא

 רעד ךיז טָאה ,יױװַא יא טָאד פױא .קירוצ ייווצ רעדָא ךָאװ ַא

 ןָאט קור א טזומעג ,טיזיװ ןעטצעל ןייז ןוֿפ טייצ רעד רַאפ ,ןינע

 ןָאק סָאװ בגֲא .טשינ טרָאפ סע סייװ ךיא רעּבָא ,ָאי ,סיוארָאּפ

 .טונימ רעגיטציא רעד יי ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ רעגרע ןייז

 עיגרענע סָאװטע רָאנ טָאה סָאװ ,שנעמַא זַא ,להיפ ךיא

 זַא ,להיפ ךיא ;ןערהָאפעגקעװַא טלָאװ ,סולשעב א ןעמהענוצנָא

 טלָאװ ךיא ןעװ ,ךיז וצ גנוטֿכַא סָאװטע טַאהעג טלָאװ ךיא

 טשינ ךימ טדער ןיײלַא יקסניטַאינש זַא ,ךָאנ טרפּב ,ןָאטעג ױזַא

 ירענע ןוא רעכילגעװעּב ַא רחעז שנעמַא ךָאד ויא רע ןוא ,וצ

 רימ טרעװ ןערהָאפקעװַא ןעגעו קנַאדעג ןייא םעד ייּב ,רעשיג

 ךיא העז טֿיל ןעגיזַאדמעד ןיא ןוא ןעגיוא יד ןיא רעגיטֿפיל

 ףיוא ץלַא ןופ רעביל טציא רימ זיא סָאװ ,לימינפ ביל ַאזַא

 ןיב ךיא יװ ,ױװַא ןָאט ךיא לעװ אמתסמ--ןוא ,טלעװ רעד

 | ! רעשמ

 2096 רוקט עשיו

 גיי ןעט-ט סצד

 טשינ רהָאפ ךיא "!סולשעּב רעד טמוק טֿכַאנ רעד טימ;

 -רעד ;ןערהָאפ דנילּב ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ,וװָאשָאלּפ ןייק דלַאּב

 ןיא רָאג ףירּב ןעגנַאל ַא ןעמהומ רעד ןעּבירשעגנָא ךיא גָאה רַאּפ

 ןופ טקישעגסױרַא ּבָאה ןיא סָאװ ,רענעי יװ ,טרַא רעדנא'נא

 ײוק ףרַאדעּב געט ןהעצ סנעטס5ֿעה ,טֿכַא ערעסָאװ ַא ןיא ,ילעּפ

 . ןערהָאפקעװַא רעדָא לעװ ךיא ןעֿכלעװ טול ,רעפטנע'גא ןעמ
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 =יװ טשינ ללּכּב ךיא לעװ לַאּפ ןעטצעל םעד ןיא .טשינ ...רעדָא

 ,רעפטגע ם'ניא רעֿכיז ןעװעג טלָאװ ךיא .טוט ןעמ סָאװ ,ןעס

 ךייא טעּב ךיא, ;יװַא ןעּבירשעג ,רעגייטש ַא ,טלָאװ ךיא ןעוו

 ןַאּפ םעד ןעּבײרטֿפרדַא טלָאז רהיא ,עמהומ ערעיײט ,םימחר

 ךיא .ןעגידלושטנע רימ לָאז יז ,ן'עקלענַא טעּב ךיא ,ץיקצימָארק

 רָאנ טלָאװ השקּב ןיימ ",דנַאה רהיא טעּב ךיא ןוא פיל יז ּבָאה

 ךיז טלָאװ יײז ייּב ןעװ ,טַאהעג טשינ גלָאפרע ןייק טלָאמעד

 זיא ךַאז יד זַא ,ןיימ ךיא רעּבָא ,הנותח יד טליּפשעגּבָא ןיוש

 ךיא ּבָאח ,ךילריטַאג ,ןעמהומ רעד .לענש ױזַא קעװַא טשינ ךָאנ

 לָאר יד ןעליּפש טפרַאדעּב טָאה ףירּב ןיימ ,ןעּבירשעג טשינ יװַא

 זַא ןעּבירשעגנצ יװַא ךיא ּבָאה ףירּב םעד .רעריּפשסױאינַא ןופ

 ןעליטטימ רימ יז וומ ןרעפטנע רימ טעװ עמהומ יד בוא

 -לענַא ןיא וליּפַא--וװָאשָאלּפ ןיא רָאנ טשינ רָאפ-טמוק סָאװ ,ץלַא

 ָאד ּבָאה ךיא ּבױא ,תמָא םעד ןעגָאז ףרַאדעּב ןעמ ,ץרַאה סעק

 יד לייװ ,רַאפרעד סע זיא ,רענעסָאלשטנע סָאװטע טלעדנַאהעג

 .ךיז ףיוא ןעיורטרעפ וצ טשיו טגרעלעגסיוא ךימ טָאה קיטקַארפ

 טקוקעג-טשינ ,ןיקצימָארק טגָאועגּבָא טלָאװ עקלענַא ןעו ,ךָא

 רַאּבקנַאד יװ-להיפעג רעװש ַא רימ וצ טָאה יז סָאװ ,ףיורעד

 ךיז יז טלָאװ ךױה יװ ןוא רַאפרעד ןעװעג רהיא ךיא טלָאװ

 ּפיט ןעֿכילסעה םענעי רעּביא ןעגיוא עניימ ןיא ןעביוהעגפיוא
 ,דָאש א !ןעּבָאה-הנותח--זיא ליצ רעגיצנייא רעייז סָאװ ,ךעלדיימ
 .ץיקצימָארק ןעגיזָאדמעד ןעגעװ טסואורעד ךימ ּבָאה ךיא סָאװ

 ןוא סיפ סערואַאל ןופ ןעגױלפעגקעװַא ךיא ט,ָאװ לעגיופ ַא יו
 רעּבָא טָאה עמהומ עטוג יד .סיפ סעקלענַא וצ ןעלַאפעגוצ טלָאװ

 -עגטימ רימ טָאה ןוא ,דנַאה ערעװש ַא טָאה יז זַא ,ןעזיוועב

 =ריוטימ סעגילעצ יורפ ןופ ןוא רענעלּפ סיקצימָארק ןופ טלייט

 | ,גנוק

 -געיורפ יד זױלּב טשינ ןענעז טייצ רעגיטנייה רעד ןיא

 ןיא .ךיא עשליּבסנַאמ יד רָאנ ,ןעזָאמימ וצ ךילנהע ןעוורעג

 יז רעדָא ןייא ךיז טפמורש המשנ יד ןוא--גנורהירעב ערעפרַאש

 ׂשירַאג ןיא סָאד זַא ,סייװ ךיא .ןעצנַאגניא ךיז טלַאהעברעּפ

 ןעלעװ ךימ לָאז ךיא ןעװ .יױזַא ןיא סָאד רעּבָא ,טלעלש ןוא
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 ערעדנַא רעקימָאטַאנַאנַא ײּב ןעלעטשעּב ךיא זומ ,ןרעדגערעפ

 עלעיצעפס רַאפ ןעטלַאהעּב ,ּבָאה ךיא סָאװ ,יד ןוא ,ןעוורעג

 ךימ טלַאה סָאװ ,ַאקטניטַאינש יורפ וליּפַא ,רענייק .ןעטנעמָאמ

 -ירק ױזַא טשינ ךוז טהיצעב ,שינעפעשעּב עדליוו א רַאפ שממ

 רעגיזָאדרעד זיא עשז-ןש רעּבָא ,ןײלַא ךיא יו ,רימ וצ שיט

 "דלעג רעלַאנַאּב ןייז זיא עשז-ןיוש ? רימ ןזפ רעסעּב יקצימָארק

 ןָאק יירעמהירעב םוש ןהָא ?רעניימ יװ ,טױעװ רהעמ זָארוװעג

 -עדייא לָאמ ןהעצ ןענעז ןעלהיפעג עניימ זַא ,ןעגָאז ךיז ךיא

 יװ ,רעטרַאצ ןוא רעסעּב זיא ץוַאה ןיימ זַא ,ענייז יו ,רעל

 -עגייא ןייז סָאװ ,םעד ןופ טשינ ןיוש דייר ךיא ןוא ,ץרַאה ןייז

 ןיז ןעגיטסייג ןיא זַא ,ןענעקרענָא ןילַא טזומעג טָאה רעטומ ענ

 -ָצֹל ןיא לָאמנייק לָעו ךיא ,תמא ,םהיא רַאפ רעכעה ךיא העטש

 קלח-טנהעצ ןייק ןליּפַא ,ןעדרױַאילימ ןיק ןעכַאמ טשינ ןעּב

 "טרעדנוה ןייק ךיוא ךָאד טָאװ יקצימָארק רעּבָא ,ןופרעד טשינ

 טעװ ּבײװ ןיימ זַא ,ןייז-בורע ןָאק ךיא .טֿכַאמעג טשינ קלח

 "עג טלָאװ יז זַא ןוא ,רענייז רעדייא ,ןעבעל ןיא רעסעב ןייז

 .ןעּבעל ןייפ ןוא טיירּב א טצעל

 ןיֿמ ךיילגרעפ ךיא יו ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ ןיוש

 וליפַא ךימ טגנערּב סע סָאװ ,ן'יקצימָארק וצ הכשחמ רעד ןיא

 רעֿכעה ןימ ךיא לעטש טייו ױזַא לייוו ,ןרָאצמירג ןיא ןיירַא

 "ַאלּפ ערעדנוזעּב ייװצ ןופ רענױאװנייַא ןענעז רימ .םהיא ןופ

 ,תומשנ ערעזא ןעלעטשנעמַאזוצ לָאז ןעמ בוא ןוא ,ןעטענ

 -רעד ןוא רעטײל ַא ףיוא ןעֿכירקפױרַא ןעזומ רעניימ וצ ןעמ טעוװ

 ןוא זלַאה ןעכערּב לָאמַא ןעמ ןָאק--חדומ ךימ ןיּב ךיא--ייּב

 ,לעדיײמ ַאזַא וליפַא ןומ ,רעגייטש ַא ,רענייז וצ רעּבָא ,ןעקַאנ

 .ןעזָאלּבָארַא ךיז ,עקלענַא יו
 עסואמ ַא ! רעװש  יװַא ןעװעג רעּבָא רחיא סע טלָאװ יצ

 -ליו ענױזַא ןהעזעג טכיזניה רעד ןיא ּבָאה ךיא רעּבָא !עגַארּפ

 ןעיױרפ יד ואװ ,זנוא ייּב סרעדנוזעּב ,ןעֿכַאז עגיד'משוגמ עד

 ךיא זומ גידנעליוו-טשינ זַא ,רענעמ יד ןופ רעֿכעה ללכּב ןענעז

 ןעפָארטעג ּבָאה ךיא ,טרָאװנרהע .ענַארפ עגיזָאדיד ןעלעטש

 ןעגעז סָאװ ,ןעלהיפעג עֿכױה טימ ,ךעלדיימ עטלעגילפעּב שממ
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 ןוא ןעביהרעד ןוא ןעש זיא סָאװ ,ץלָא וצ ךילדניפמע ןעוועג

 םעד ןוֿפ םישּפמט טימ רָאנ טשינ טַאהעג-הנותתח רעּבָא ןעבָאה
 -יא הנותח רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא וליפַא--טינש ןעטסגרע עמַאס
 ,טעטילַאנאּב ,הנומא-סנעבעל רעייז ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןעמונעגרעּב

  סָאװ רעּבָא .טייקגיטשינ ןוא טייקטצנערגעב ,הוַאג ,םזיאָאגע
 טמהירעּב וליפֲא ךיז ןעּבָאה ייז ןופ עֿכנַאמ--רעגרע ךָאנ יא סע

 ענעזעוװעג יד זַא ,ןעטלַאהעג ןעטלָאװ ייז יװ טקנופ ,טימרעד
 ןעמ יה ,ןעפרַאװסױרַא ױזַא ןךיא ןעמ ףרַאדעּב ןעלאעדיא

 ,סעטרימ ןופ ץנַארק-הנותח םעד סױרַא-טפרַאװ
 -עז םורָאוזַא רָאנ זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ךיוא ןעגעז יז

 -צי זַא ,ןענַאטשרעּפ טשינרַאג ןעּבָאה ןוא רעּבייוו עטוג ייז ןענ

 ןופ ןעלהיפעג עטסנעש יד ןּברק א ראפ טגנערּב ייז ןופ עד

 רעטעּפש רעדַא רעהירפ ,תמא .עפלַאמ ַא סיּפע וצ המשנ רעד
 עינַאטיט טריּפסקעש רעּבָא ,עיצקַאערַא ןעמוקעגנָא לָאמליײט זיא
 רעניא רעדעי ןוא ןנוא ייב פיס רעכילנהעװעגא ללֿכג ויא
 .טנעגעגעּבנַא לָאמ ןייא טשינ אמתסמ יז טָאה

 ןיימ רעּבָא ,סיפ יד זיּב ּפָאק ןופ רעקיטּפעקס 84 ןיּב ךיא

 ,םירוסי רימ טּפַאשרעּפ סָאװ ,ןויער ַאוַא ןופ טמוק םזיציטּפעקס
 טָאװ ,טֿכַארט ַא ףיג ךיא תעשּב ,ךןילגיּפ תמאַּב זיא רימ תמחמ
 טימ ןעקירד ךױא יז טעװ רשפא .ןהעשעג ןַאק ץעקלענא טימ
 -יימ ערהיא ןיא ןענהָאמרעד ךיז טעװ יז תעשּב ,ןעלסקַא יד

 ןעגעז ןַאטסעקרוט ןיא ןעדָארדָאּפ יד זַא ,ערעכיז א ,ןערהָאי-לעד
 יז ףיוא רָאנ זַא ןוא עלַאער יו ,ןעטפעשעג עטסגרע עניױזַא

 רעֿכילקערש ַא סיִּפַע .ןעּבעל ַא ץרטּפ וצ ךיז טנױל ןיײלַא
 -רעּביא ןוא קנַאדעג ןעניזָאדמעד ייּב ךימ טלַאפעב ןרָאצמירג
 .לײט סע טעװ ,ןהעשעג טעװ סָאד ּביוא לייוו ,רַאפרעד טּפיױה

 .דלוש ןיימ ןייז ןייוו

 -רעּביא עניימ ךיז ןעמהענ ,רעדיוו ,טייז רעטייווצ רעד ןופ = }
 סָאװ ,ןיילַא ןופרעד זיױלּב טשינ ןעשינעלקנעווק ןוא ןעשינערעלק
 -עוו ,סולשעּב ַא סיפע ןעמהענוצנָא עיגרענע גידנעטש טלהעֿפ רימ

 .רוקמ רעדנַא'נַא ןופ ךױא רעּבָא ,טּביירש יקסגיטַאינש סָאװ ןעג

 ,לרָאּפ ןעגנויַא ןופ ןעּבעלנעמַאװצ ץפיוא ךיוה ױזַא קוק ךיא
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 סָאד זַא ,עסיורג ענױזַא טֿכיזניה רעד ןיא ןענעז ןעגנורעדָאפ עניימ

 ןענעז רעטפע זַא ,סייװ ךיא .טומ םעד קעװַא טושפ רימ טמהענ

 -םיונוצ טֿכעלש ייווצ יו ,ךיז וצ טסַאּפעגוצ ױזַא ּבייוו ןוא ןַאמ
 רעּבָא .זיא-סע-יוװ ןעמ טבעל ןעגעווטסעדנופ ,ךעלטערּב עטסַאּפעג

 קילג וצ ךימ היצעּב ךיא יװ ױזַא .גינעװ סָאד זיא רימ רַאפ
 ךיא לעװ רשפא :ךיז ךיא גערפ רעּבירעד ,יורטוצנוא סיורג טימ
 ,ךַאז ענדָאמַא !ןהעשעג סע ןָאק יצ רעּבָא ?החלצה ןעבָאה ָאד

 ןעשיווצ ןעּבעל טֿפעלש ַא ןהעזעג ּבָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד טשינ

 ,רַאפרעד רָאנ ,ןעלקנעװק ןעּבױהעגנָא ךיא ּבָאה ּבייוו ןוא ןַאמ
 ךיא זַא ןוא ,ךעלרָאּפ עכילקילג ץֿכילטע ןהעזעג ּבָאה ךיא לייוו
 זַא ,ןילגעמ זיא סָאד זַא ,ךיז ךיא גָאז ,ייז ןָא ךימ ןהָאמרעד
 -עּב ןעמ ,ןײלַא ןעּבעל סָאד רָאנ ,עירָאעט ןייק טשינ ןיא סָאד

 !ןעניפעג ןענָאק רָאנ ףרַאד

 גוי ןעט:}} םעד

 טימ ןערָאװעג טעדניירפעב רהעז ךיא ןיּב טייצ עטצעל יד
 -עגנייא ױזַא טשינ ךױא ןיוש זיא רימ טימ רע .ץיקסמָאקול
 זיא דנעװָא ןיא ןעטֿכעג .רעהירפ יװ ,גידנעגייווש ןוא ןעסָאלש
 טעקנַאלּבעגמורַא עדייּב רימ ןעּבָאה םעדֿפָאנ ;רימ וצ ןײרַא רע
 םהיא ךיא ּבָאה רעטעּפש .עלַאטַארַאק ןופ (אסעמרעט יד ןיא

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,רלדלּב עשילהק עשימיור עגיטייצרַאפ---סעמרעט 8

 יז ןופ ליפ ןענעו רעטעפש .טייקמיורעג ןוא טוסקול רעייז טימ טנעכייצעגסיוא
 .ןעצַאלַאּפ ןיא ןעראוועג טלעדנַאװרעּפ
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 זיִּב טעמּכ רימ יב ןעסעזעג זיא רע ןוא ךיז וצ ןעדַאלעגנייא

 טָאה רע לויװ ,ָאד ךיא ּביירשרעפ סעומש רעזנוא ,טכַאנ עצלַאה

 ַא ךיז טָאה יקסמָאקול .קורדנייא ןעסיוועג ַא רימ ףיוא טֿכַאמעג

 ןע'ססוג םעד ייּב ךורּבסיוא-ןעלהיפעג סעד רַאפ טמעשעג לעסיפ

 ןפ ןעדייר ןעּבױהעגנָא ענשימוא בָאה ךיא רעּבָא ,רָאטַאידַאלג

 -ַאװ א ןעמונעגנָא טָאה סעומש רעזנוא תעשּב ןוא ,טַאמיײה רעד

 : ןָאטעג גָאזַא ךיא בָאה ,רעטקַארַאֿפ ןרעמיר

 העטשרעפ ךיא רעּבָא ,עגָארפ ןיימ רַאפ רימ טגידלושטנע---

 "תּבעגוצ ױזַא זיא ,רהיא יװ ,שנעמ א בוא :ךַאז ןייא טשינ ָאד

 ןעּבָאה-הנתה טשינ רע לָאז סָאװרַאפ ָאט ,טַאמײה רעד וצ ןעד

 -עײא טשינ .עידוטס רעײא טשינ ! לעדײמ שילױּפ א טימ

 ךײא ןעלעװ טרוק ןוא קורק טשינ וליּפֲא ןוא ןעפליהעג ער

 עגיױָאדיד יװ ,טַאמײה רעייא ןופ גנורענירע ַאזַא ןעבעג טשינ

 ,יררמ
 ןייז ףיוא ןעזיוװעגנָא ,ןָאטַעג לעכיימש ַא טָאה יקסמָאקזל

 :ןעפורעגנָא ךיז ןוא לרשגניפ
 ךיו לָאז סע ,רָאנ ןעטרַאװ רימ .,הנותוו יקַאט בָאה ךיא--

 ,רעטָאּפ ס'הלּכ ןיימ ךָאנ טייצרעיורט יד ןעגידנע

 !ץעּפרעש ןופ הביבס רעד ןיא--

 .רימָאקליװ ןעּבענ ןעניואוו יז | ,ןיינ--

 ? רימָאקליװ ןיא ןָאטעג רהיא טָאה סָאװ--

 ,םױר ןיא יײז טימ טנָאקעּב ךימ ךיא ּבָאה גילעפוצ--

 | ,ָאטרַאק ן'פיוא

 !לַאּפוצ רעֿכילקילג ַא ןעוועג זיא טָאד-

 ןעּבעל ןוימ ןיא רעטסֿפילקילג עמַאס רעד--

 ּולַאװַאנרַאק ן'תעשב אמתטמ--

 קעװַא ןיִב ךיא תַעׂשֹּב ,הירפרעד ןיא לָאמנייא = ,ןייג--

 רָאּפַא ןהעזרעד גנולצולּפ ךיא ּבָאה ,יטָאדנַאק עיװ רעד ףוא

 סָאװ ,רעטכָאט א ןוא רעטומ א יט עק ,סעקנידנַאלט ,ןעמַאד

 טגערפעגֿבָאנ ךיז ןושל ןעשינעילַאטיא םענעֿכָארּפוצ ַא ףױא ןעבָאה

 עג ןעּבָאה יײז .עילָאטיפַאק רעד ןעגעװ רעהעגכרוד יד יג

 . רק רעּבַא ",לָאטיּפַאק,/ *,עילָאטיּפַאק * ָאילָאטיּפַאק, : טגָאז
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 !ןעמַאזוצ קעװַא ,ָאזלַא ,רחיא טנעז ,גנולהעצרעד רעייא ךימ טריסערעטניא סע טיי יװ ,ןעלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז טנָאק רהיא-- .טיילגעּב ייז ךיוא רָאנ ,געװ םעד ןעזיוועֿב ןיולּב טשינ יז ּבָאה ךיא ןוא ,טַאמײה ןײמ ןופ טייל יד טימ טהערפרעד ףױא ךימ ּבָאה ,רעדיו ,ךיא ,שילױּפ ףיוא ייז וצ טדנעוועג ךימ ּבָאה ךיא ןעװ ,טהערפרעד רחעז ךיז ןעּבָאה ןעמַאד יד .ףױרעד גױא טוגַא ּבָאה ךיא תמחמ ,סניליּפ ןענעז סָאד זַא ,ןענַאטשרעּפ רלַאּב ּבָאה ךיא ?,ָאילָאדיּפַאק, ,טסואװעּב זיא ךייא יװ ,טגָאז ןעמ לייו ,ןענַאטשרעפ טשינ יי טָאה רעג
 .גָאלשרָאפ ַא טֿכַאמעג ייז ךיא בָאה טייצ רעג זָאדרעד רַאפ ןוא טיײלגעּב םוטעמוא יז ךיא ּנָאה טייצ ךָאװ ַא ייּב .ץרַאה טוג ַא סָאה לעדיימ עגיזָאדסָאד זַא ,טֿפַאדעג ךיז טָאה רימ .ןַאמ םענעּברָאטשרעּפ ננַאל טשינ רהיא ךָאנ טרעױרט -עג קרַאטש טָאה עֿכלעװ ,רעטומ רעד וצ םַאזקרעמפיוא רהעז ףיז טהיבעגב יז סָאװ ,סָאד ןעװעג ןעלעפעג רהעז ךיוא רימ ויא סע ןעטלעז רהעז סָאד ןוא ,גידענעוו ןיא רשפא ןעדייס ןהעז טשינ סע רהיא טעװ ָאד ,ונוא ייּב רָאנ ןעפערט ןעמ ְןָאק סניװַא סָאװטע .טַאהעג יז טָאה ןעמערּב ענדדלָאג ןוא קורד -טיוא לופ ןעװעג זיא םינּפ טָאד ,לעדָאמ ַא רַאֿפ ןעניד טנָאקעג ןעּבָאה ןרעיוא ערהיא .עלעפעק ןעקשטיניילק א טימ ,ןעש ןוא ןעיצַארג ,לָאּפָאט ַא יװ ,קנַאלש ןעװעג ןיא יז ,ןייליירפ רעד וצ טקוקענוצ ךימ ךיא בָּמִה געװ ןפיא ,ןעמַאזוצ | ,ָאי--
 ?םורַא ךָאװ א ןיא--
 ,ץנער -ָאלפ ןיא טרהעקעגמוא ךיז ןעּבָאה ייז תמחמ ,ָאי--
 ,,,ןיליוּפ ַא זיא יז סָאװ ,ראפרעד רנעה יד רהיא ןעשוק וצ גנַאלרעפ ןעגיטלַאװעג ַא טַאהעג ךיא ּבָאה ָאד רעּבָא .ןעגנַאגעגוצ גיטסַאה יױזַא טשינ ,ךילריטַאג ,סע טלָאװ ,ןעליוּפ ןיא זנוא ייּב ןהעשעג טלָאװ ךַאז יד ןעוו-- ! ןעטֿכַארט וצ גנַאל ביל טשיג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עג -ָצי וצ טרעהעג רהיא זַא ,סױרַא ,סלַאפנעדעי ,העז ךיא--
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 סיּפע ךָאד זיא ןעגָאה-הנותח רעּבָא ,ױזַא יקַאט זיא סָאד--

 ..ןעּבעל ןיא ךורברעּביא רעגיטלַאװעג ַא
 ייוצ ןיא טנעקעג ךיא ּבָאה יצ רעּבָא .תמא יא סָאד-

 ַא ןיא יװ ,סרעסעּב סָאװטע ןעטֿכַארט-וצ ןעֿכָאװ יירד רעדָא

 "םערק סָאװטע ךימ ּבָאה ךיא זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא ? ךָאװ
 ןיא ..ןעדיר וצ םעװקעב ןעװעג טשינ זיא רימ ןוא ,טריּפ

 עדייז ןיימ ,טייקּבױט : םומ-השוריַא ןַאהרַאפ זיא החּפשמ רעזנוא

 זיא רעטָאפ רעד ,טרעהעג טשינרָאג רעטלע רעד ףיוא טָאה

 ,טכַארטעג ךימ ךיא ּבָאה ,ונ ,רהָאי גיצרעפ וצ ןערָאװעג בױט

 ךױא ךָאד ןָאק ךיא םורָאװ ,לעדיימ סָאד ןעמהענ ךיא געמ יצ

 !ןערעװ ּביוכ
 קורדסיױא םעד ןיא זַא ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה טציא טשרע

 ןיא ןוא ּפָאק ןופ ןעגנוגעוועּב יד ןיא ,ןעגיוא סיקסמָאקיל ןופ
 וצ טדער ןעמ תעשּב ,וצ ךיז טרעה רע יֹזַא יװ ,ןפוא םעד
 -עג סע טקרעמעּב ןעמ סָאװ ,סנױזַא סיפע ןַאהרַאֿפ זיא ,םהיא
 -געטש רעּבָא ,טוג רהעז רע טרעה לייוורעד .עביוט ייּב ןילגהעוו
 סָאד רעֿכַאװש טשיג םהיא טרעװ יצ ,ךיז רע טרילָארטנַאק גיד
 ,רעהעג

 רעּבָא ,םהיא ןעגיהורעב וצ טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא
 :ןעפורעגנָא ןיז טָאה רע

 ףיז טליװ סע .טֿכארטעג ענעגייא סָאד ךיוא ּבָאה ךיא--
 ןעזעװ ןעטייװצ א ךוא ךיז ןעבעל סָאד ןעֿכַאמ עילַאק טשינ
 ערעלָאֿכ יד .טשיג רעדָא ,ןעמוק רעדָא ןָאק סָאװ ,הנּכס ַא ּבילוצ
 ןעװעג טלָאװ סע רעֹּבָא ,עילַאטיא ןיא ךיוא לָאמַא ךָאד טמוק
 -הגותח ןעלעוו טשינ טלָאװ רענעילַאטיא רעדעי ןעוו ,שירַאג רהעז
 ךופ ןעּברַאטשקעװַא לָאמַא ןָאק רע לייװ ,רַאפרעד זיולּב ןעּבָאד

 -יא .דניק ןוא ּבייװ טלעװ רעד ףיוא ןעזָאלרעּביא ןוא ערעלָאֿ
 טפרַאדעב .ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןָאטעג ךיא ּבָאה ,סנעגירעב

 ,ּביל יז ּבָאה ךיא זַא ,ןעודנַאװ טגָאזעג ךיא ּבָאה לּכ-םדוק ,ןָאט
 רעֶּבָא ,רהיא רַאפ ןעבעל סָאד ןעּבעגּבָא טנָאקעג טלָאװ ךיא זַא
 סָאװ ,רהיא טסייװ רעּבָא ,העינמ ַאזַא ןוא ַאזַא ןַאהרַאּפ ויא סע
 ןענאק טשינ ךייא לעװ ךיא ןעװא ! טרעפטנעעג רימ טָאה יז
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 -רעד ".ןעבײרשנָא ךייא סע ךיא לעװ ,עּביל ןיימ ןופ ןעלהעצרעד
 ןיא רעּבִצ ,ןערהערט ןייק טלהעפעג טשינ ,ךילריטַאנ ,ןעּבָאה ייּב
 ,הנּכס רעגיזָאדרעד ןופ טֿכַאלעג ןיוש רימ ןעּבָאה םורַא העש א
 ידּכ ,ןעּבױט ַא ןופ לעטשנַא'נַא טֿכַאמעג ענשימוא ּבָאה ךיא ןוא
 / *,ביל ּבָאה ךיא, : רעטרעװ יירד יד ןעּבײרשנָא לָאז יז

 ןיימ ןיא ןעטינשעגנייא ףיט ךיז טָאה סעומש ועגיזָאדרעד
 ןעלזייא רָאנ וַא ,טגָאז רע תעשּב ,תועט ַא טָאה יקטניטַאינש ,ןורּכז
 טָאה רָאטּפלוקס רעגיזָאדרעד .ןעליוו לעסיּב ַא זנוא ייּב ןעגעמרעפ
 ןוא ,ןינע םעד ןערעלקוצמורַא גנַאל ןוא טוג ךמס ַא טַאהעג תמאּב

 -גײלַא ןייז זַא ,ךילגעמ .ךָאװ ןייא ןיא ןעסָאלשעּב ךיז רע טָאה ךָאד
 זיא רע רעּבָא ,רימ ייּב יו טלעקיווטנע יװַא טשינ זיא גנונעקרעד
 ךָאד זיא יורפ עשיגרענע עװַארּב א רַאפ סָאװ רעּבָא .שנעמ רעגולק ַא
 וצ טרעהעג עקלענַא ךיוא זַא ,להיפ ךיא ! ּבייוו עגיטפניק ןייז
 ,ליּפשייּב םוצ ,טלָאװ ךיא ןעוו .עירָאגעטַאק-ןעיורפ רעגיזָאדרעד

 -רעד טימ טצונעּב רשפא ךיז ערואַאל ַא טלָאװ ,ןערָאװעג דנילּב

 ַא סיּפע רַאפ טדיילקרעפ ךימ טלָאװ ןוא טייהנעגעלעג רעגיזָאד

 -ײַצלָאמ עסיוררג ףיוא רעדיל טגניז סָאװ ,קָאדָאמעד ןעשיקַאעפ

 ,טזָאלעגקעװַא טשיג רעֿכיז ךימ טלָאװ יז ! עקלענַא רעּבָא .ןעט
 טלָאװ ךיא .ןַאמ רהיא ןעוועג טשינ 'ןליפַא ךָאנ טלָאװ ךיא ןעוו
 ,רַאפרעד דנעה יד ןעקַאהּבָא טזָאלעג רימ

 -רעֿכיז ַאזַא ייב זַא ,ןענעקרענַָא ןעמ זומ ןעגעווטסעדנופ
 -גַאג ןיוש לעקנעװק ךיא רעּבָא ,גירעּביא ךָאװ א ךיוא זיא טייק
 רעד וצ ףירּב ןעטצעל ןיימ ןיא וליפַא .טייצ םישדח ףניפ עצ
 ,טרָאװ ןעסָאלשטנע ןייק ָאטשינ זיא ןעמהומ

 ןיימ זַא ,הבשחמ רעד טימ ךימ ךיא טסיירט ,סנעגירעּביא
 ןהעטשרעפ טעװ ,ביל ךימ טָאה סָאװ ,עגולק ַא ,יורפ ַא ,עמהוג
 ףליה-וצ ןעמוק רימ טעװ ןוא ךיז טלעדנַאה ָאד סָאװ ןעגעוו
 ןיא זַא ,גנונפָאה ַא טּפַאלק ץרַאה ןיימ ןיא ,רעגייטש רהיא ףיוא
 ןעמהומ רעד טימ תחַאידי ןייז עקלענַא טעװ ןינע ןעגיזָאדמעד

 -עגסיוא טשינ ףירּב ם'ניא בָאה ךיא סָאװ ,גגַאּב רימ טוט סע
 .קעװַא קשח ןוליפַא ּבָאה ךיא .גנַאלרעּפ ןיימ רעֿכילטײד טקירד

 -רעטנוא טשינ ךימ ליװ ךיא רעּבָא ,ףירב ןעטייווצ ַא ןעקישוצ
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 ןעטשרע םעד ןופ רעפטנע םעד ןעטרַאװּבָא זומ ןעמ .ןעּבעג
 -יוה סָאװ ,יקסמָאקול יװ ,ןעשנעמ עגױזַא ןענעז ףןילקילג ,ףירב-
 .טַאט רעד ןופ ןָא דלַאצ ןעב

 ,יני ןעמ-18 םעד

 וצ ריּפש ךיא סָאװ ,להיפעג סָאד ןעפורנָא לעװ ןיא .יצ
 ַא קרעמעּב ךיא רעּבָא ,שרעדנַא סיּפע רעדָא עגיל ,ן'עקלענַא
 .סָאװ ןעלהיפעג ענעי ןוא םהיא ןעשיווצ דייש עטנוא ןעטיורג
 .הירמרעדניא ןופ ,ץרַאה ןימ טשרעהעּב רעהַא וי ןעבָאה
 טָאה סע ,להיפעג ןעגיָאדמעד ןעגעװ ךיא טֿכַארט טכַאנ וי
 ךיז טהיצעב סָאװ ,עגַארפ ַא סיּפע ןופ רעטקַארַאֿפ ַא ןעמונעגנָא
 .-טנַארעפ ןיּב ךיא ןוא טייקלילנעזרעּפ ןיימ וצ רַאּבלעטימנוא
 .-ָאמַא יד ןעװעג טשינ סע זיא רעהירפ ,םהיא רַאפ ךילטרָאװו
 --יוועג ַא ןעהיצרעפ ,ןעּבױהנָא ךיז ןעגעלפ ךעלֿכליּפש-עּביל עגיל
 -ענעלק ַא רימ ןיא גידנעזָאלרעּביא ,ןעגידנע ךיז ןוא טײצ עס
 -ירע עמהעגעגנָאינַא לָאמלײט ,טּפַאשקנעּב ערעסערג רעדָא ער
 -יא ןיימ רעּבָא ,ליומ ןיא םעט ןעמהענעגנָא-טשינַא לָאמַא ,גנורעג
 . -גַאגניא טּפַאֿכרעפ טשיג לָאמנייק ייז ןעּבָאה ןעזעװ ףילרעג
 . ,ןעצ

 ,ןערהיפ עלַא רימ טָאװ ,ןעּבעל ןעֿבילטלעװ ןעליופ םיניא
 .ןהָא ןוא ןעעדיא ןהָא ,ןעגנוּבערטש עֿכױה ןהָא ןעּבעל  םיניא
 טהעג ,טיױוג לעקיטש ן'רַאפ ןעװעצַארּפ וצ טייקגידנעווטיונ רעד
 רהיא ףױא ןעקוק רימ .ענעצס רעד ןופ ּבָארַא טשינ יורפ ל"ז;
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 ױזַא ךיז ןעּבָאה ןוא ,רהיא םורַא ךיז ןעלּבמָאג ,גידנעטש
 רַאֿפ יז רימ ןעטלַאה ףוס-לּכ-ףוס זַא ,רהיא טימ .טנהעוועגנייא
 יד גידנערַאנגָא .ךעל'הרבע עֿכילנהעװעג ערעזנוא ןופ ענייא
 יד רָאנ סָאװ ,םירוסי-ןעסיװעג גינעו ױזַא רימ ןעריּפש ,יורּפ
 םגה .רעגינעוו ןעריּפש רשפא ןָאק ,ּבָא זנוא טרַאנ עֿכלעװ ,יורפ
 ןעסיװעג ןיימ זיא ךָאד ,רעֿבילדניּפמעינַא שנעמ ַא ןיּב ךיא
 ּבָאה ךיא ןעוו ,ןעטנעמָאמ ןעוועג .ןעֿכַאז עגיזָאדיד וצ ּפמעט ץנַאג
 -ַָאמ וצ טייהנעגעלעג עגידנעצעלג ַא וטסָאה טָא, :טגָאזעג ךיז
 גידנעטש רעּבָא--"ןעפרואוורַָאפ עשיטעטַאּפ עֿכילטע ךיז ןעֿכ
 ןָאטעג ךַאמַא ּבָאה ךיא סָאװ ,טימרעד טגידנעעג סע ךיז טָאה
  .ןעֿכַאא עמהענעגנָא רהעמ ןופ טֿכַארטעג ןוא דנַאה רעד טימ
 הומ ןיימ תעשב .ױזַא טשינ ןיוש סע זיא לַאפ םעד ןיא רעּבָא
 ,ךלַאּב ךיא ריּפשרעד ,ךַאז רעגיטייז ַא סיּפע טימ ךיז טגיטפעשעּב
 ךימ קערשרעד ןוא גיהורנוא רעװ ךיא ,סיּפע טלהעפ רימ זַא
 ,סעגיטֿכיו רהעז סיּפע ןערילרעפ טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ ,וליּפַא
 קנַאדעג רעד זַא ,ךיא טקרעמעב עגר רענעגייא רעד ןיא ןוא
 -טסואוועּב ןיימ ןיא ןײרַא רעדיוו ךיז טסייר ץעקלענַא ןעגעוו
 קנַאדעג ןעגיזָאדרעד .ןעשרעהעּב ןעצנַאגניא ךימ ליװ ןוא ןייז
 שיטּבירש ןיא חור רעד יװ ,טֿכַאנ ןוא גָאט רימ ןיא טּפַאלק
 יד7 טימ ןעקירד םהענ ךיא תעשּב .עמעָאּפ סעשטיוועקצימ ןיא
 ןעֿכַאלצסױא רעדָא ןרענעלקרעפ וצ ךימ ערַאטס ןוא ןעלסקַא

 םיזטּפעקס ןיימ ןירעד רימ טפלעהרעפ ,קורדנייא ןעגיזָאדמעד
 יזַא רימ ןעפלעהרעפ ייז ,רעגיטֿכיר ,רעדָא ,עינָאריא ןיימ ןוא
 ,רעדיװ ךיא ריּפשרעד םעדֿכָאנ ןוא ןרעיוד ייז גנַאל יװ ,גנַאל
 ,זיירק ןעט'פושּכ'רעפ ַא ןיא ןיײרַא-לַאּפ ךיא יװ

 טשינ ןליפַא ןוא רעצ ןייק טשינ ךילטנעגייא זיא סָאד
 ןופ גנורירטנעצנָאק עכילנייפַא רעֿכיג רָאנ ,ףרואוורָאפ ןייק
 -ינַא ךיוא גיטיײצֿפײלג ןוא דנַאטשנעגעג ןייא ןעגעוו קנַאדעג
 .ןיז טעװ רעטיײוװ סָאװ ,טייקגיריגיינ עגיהורנוא ןוא עֿכילרעּב
 .ןעּבעל ןיימ ּבָא-טגנעה "רעטייוו, ןעגיזָאדמעד ןופ יװ טקגוּפ

 -ילַאנַא וצ טייהנהעװעג יד טַאהעג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו
 ךוא סױרג ַא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ךיז ךיא טלָאװ ,ךיז ןעריז
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 -יָאדיד ןיא זַא .ךױא העז ךיא רעּבָא ,לוויפעג ךילנהעוועגגוא
 ףָאנ ךימ טריסערעטניא ןעטייקגיהורגוא ןוא ןעגנוטֿכַארטעּב עג
 רעד ןיא ץעקלענַא ןעציזעּב סָאד רעסיוא ,שרעדנַא טיפע ךיוא
 ַא ןוא ןעקרַאטש ַא רימ ףיוא טכַאמעג רעכיז טָאה יז ,טּפגוקוצ
 ר9 תעשּב ,טֿכערעג רעּבָא ןיא יקסניטַאינש ,קורדנייא ןעפיט
 ,קרַאטש ױזַא ץעקלענַא ןעמוקעּב ביל טלָאװ ךיא ןעװ זַא ,טגָאז
 ךיא טלָאװ ,ױרפ ןייז ןעמוקעּב 3 טָאה רע ,ליפשייּב םוצ ,יוו
 יז ןערלרעפ וצ ארומ יד רעּבָא .ןעצױעּב ד טלָאװעג םדוק
 -געמ .עציזעג וצ יז רהענעּב סָאד יװ ,רעקרַאטש רימ ןיא זיא
 -רעטסיוא םעד טָא ןעקרעמעּב טנָאקעג טלָאװ רעדעי טשינ זַא ,ךיל
 .רעּביא טסעפ רעּבָא ןיב ךיא .דיישרגטנוא ןעסיורג ןוא ןעשיל
 -רעפ וצ ארומ יד טשינ ןעװ ,יקצימָארק קשינ ןעװ זַא ,סגיצ
 -גָאלּפ סָאד ,גיהור ץנַאו ןעוועג ךיא טלָאװ ,ן'עקלפנא ןעריל
 סָאד גומחמ ,לינק םעד ןופ םעדעפ יד רעדנַאניט סָאװטצ טרעט
 ליפיֹזַא טשינ ּבָאה ךיא ןַא ,ןילטייד ןוא רָאלק רימ טוייוועּב
 ביל טנָאקעג טשרע יז טלָאװ ךיא זַא ,להיפ ךיא יװ ,ץעקלעגַא ביל
 סָאד טא גנַאּב ךילנהעוועגנוא רימ טוט רעבירעד ןוא ,ןעמוקעּב
 ןיימ  ןעליפוצנָא טייקֿכילגעמ = עגיצנייא יד טָא ,קילג ןופ ליב
 רענעי רַאפ ךימ ךיא קערש רהעמכָאנ ןוא ,קילג טימ ןעּבעל
 לעװ ךיא ןעװ ,ןעלַאפנײרַא לעװ ךיא רעכלעוו ןיא ,טיײקטסוּפ
 ,ןערילרעפ ןיעקלענַא

 בעג ןוא ןעיירש ,סיפ ןוא דנעה יד טימ ןעֿכַאמ שיגרענע ןָא ןעגיױה ןעטסימיסעּפ עטסערג יד זַא ,ןהעזעגנייא ּבָאה ךיא
 ךימ ןיפעג ךיא .ןעּבעל ןיא ןעמהענוצ סיּפע די ןעליוו ןעשנעמ ױעדָא לזמ רעד ןעוו ,ןעטסימיטּפָא עטסערג יד יו ,ןעװעדלַאװ
 געט רָאּפַא ןיא רשפא זַא ,קנַאדעג רעד ךילקערש ךימ טגיהור .תאעג סע רעּבָא ,טשינ יירש ךיא ,תמא .בצמ ַאוַא ןיא ףיוא
 ףױא ךיז טימ טוט ןעמ סָאװ ,ןעסיװ טשינ ףיא לעװ םורַא
 | ,טלעװ רעד
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 יגוי ןעט-186 1

 "טימ סע טָאה רימ .ץערואַאל ןעגעװ העידי ַא ּבָאה ךיא

 יםינינע סעסיװעד ךױא טרהיפ סָאװ ,סוירַאטָאנ רעד טלייטעג

 ױרפ ךייז .זיז-םיעגושמ ןיא ןיש ךיז טניפעג ןײלַא סיוועד

 ל"ו ןוא יורעגנ" ןופ סופ םייּב ,ןעקַאלרעטנוא ןיא טניואוו

 ןימ לעטש ךיא .גרַאּב ץיּפש ן'פיוא ןעגירקפיורַא ךיז אמתסמ

 ,ןעינש ערעייז ןיא ,ןעּפלַא יד ןיא ךיז טריצ יז ױזַא יו ,רָאפ

 ךיז טפיש יז יױַא יװ ןוא ןעגנַאגפיואנוז ,ןעשינרעטסניפ-ּבלַאה

 ןופ ןעדנַאר יד ייּב וצ ךיז טלעטש ןוא סערעזָא יד רעּביא

 "עגטימ ןיימ סוירַאטָאנ םעד טקירדעגסױא ּבָאה ךיא .ןע'מוהּת

 -עב סָאװ ,יורפ ןייז וצ ךיוא ענעגייא סָאד ,ןסיוועד וצ להיפ

 ףערהָאי עגנוי עניװַא ייּב דנעלע ןעביילברעפ ,ךעּבענ ,ףרַאד

 -עגעגוצ ייּברעד ןוא טגיהורעּב ךימ טָאה טסירוי רעטלַא רעד

 -ילָאּפַאעג א ,יקסעלַאמ ףַארג זיא קירוצ ךָאװ א טימ זַא ,ןעּב

 ןײק ןערהָאפעגקעװַא ,סיװעד יורפ ןופ בורק ַא ןוא רענַאט

 ,טואָאניטנַא יװ ,ןעש ןיא רע !סייװ ךיא !סייוװ ךיא ,ץייווש

 ןרחפ רעסױרגַא ,טגָאז ןעמ יװ ,ןוא רעליּפשנעטרָאק ַא רעּבָא

 ןעפורעגנָא םניחּב ךיא ּבָאה טייצ רענייז ןיא זַא ,ךיז טֿכַאד רימ

 ,םרוט רענַאזיּפ ן'ערואַאל

 יד וַא ,ןעּבעל ןיא רימ סע טפערט לָאמ עטשרע סָאד

 טשינ גולפ ןיא יז ּבָאה ךיא סָאװ ,יורפ ַא ןעגעוו גנורענירע

 ,יז ביל ךיא זַא ,טגילעג זױלּכ רהיא ּבָאה ןוא טַאהעג ביל

 וצ עגונּב ,טיקגיד'אחינ טשינ ַאזַא רימ ןיא ןעקעוורעד לָאז

 ךיא .גיטומסיורג טשינ ןוא רַאבקנַאד טשינ ךיא ןיב ץ'ערואַאל
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 ךיא סָאװרַאפ ,טשינ ךילטנעגייא סייװ ךיא .וליֿפַא ךימ םעש
 ךיא ןָאק טנױזַא סָאװ ןוא ךילדנייפ יװַא רהיא וצ ךימ היצעּב
 ּבױהגָא עמַאס ןופ לייוו ,רַאּפרעד זיא סָאד .ןעקנעש טשינ ָאד רהיא
 יויא טשינ ,תמא ,זיא ײױ עֿפלעװ ןוא ,ןעגנוהיצעב ערעזנוא ןופ
 ןעֿכַאז עטפעלש ךפ ַא ןָאטעג ךיא ּבָאה ,ןעוועג גידלוש ןעצנַאג
 -עג טשינ ןעפעל ןיימ ןיא לָאמוייק רעהירפ ייז ּבָאה ךיא סָאװ
 ץרא-ךרד ןעגירעהעג ן'טימ ןעגיוצעב טשינ ךימ כָאה א .ןָאט
 םעד טרַאנעגבָא בָאה ךוא ,רעטָאפ ןיימ ןופ טייצ-לבא רעד וצ
 ךוא טזָאלעגּפָארַא ךימ ּבָאה ךיא ,ן'סיוועד ןעקנַארק ןוא ןעכַאװש
 ןעֿפלקערש סַעד טקישעגקעװַא ,טצעלוצ ,ןוא ןערָאװעג עילַאק
 -רעפ רעדנילב ַא םױא רעּבָא .דלוש ןיימ זיא ץלַא סָאד ,..ףירּב

 טעװ ,געװ ן'םיוא רעדינַא-טלַאֿפ ןוא ןייטש ַא ןָא ךיז טעּפעשט |
 -רעד רע ןיא ןעלַאפעג םגה ,ןײיטש םעד ןעטליש גידנעטש רע

 ,דנילב ןיא רע ליײװ ,רָאפ

 שני ןעט-|ן7 םעד

 -יא ןוא דלעג ןיקסמָאקול ןעגָארטעגקעװַא ךיא ּבָאה טנייה
 יצז ןעכַאז עניימ .סוירַאטָאנ סעד גנוגיטֿכעמלָאפעּב א טוָאלעגרעּב

 געװ ןיא לאמפ ןעדעי ףױא טיירג ןיִּב ךיא ןוא טקַאּפרעֿפ ןעג
 | ,ךילגערטרעדנוא ןיוש רימ טרעװ םיור .ןיירא
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 טָאה ,טנעֿכערעגסױא ּבָאה ךיא יו ,רעפטנע סעמהומ רעד
 ,תורעשה עטסגרע עמַאס יד גידנעפרַאװּבָא .ןעמוק טגעמעג ןיוש
 .ןעּבײרש רימ טעװ עמהומ יד סָאװ ,ןעפערט ךימ ךיא בורּפ
 .טייד ּבָאה ךיא סָאװ ,רעיודעב ךיא לָאמ ליפיוו ,סייוו טָאג
 ןיא זיא ,טנעגירעּביא .שנואוו ןיימ טקירדעגסיוא טשינ רעכיל
 ןײק ןערהָאפעג רשפא טלָאװ ךיא זַא ,ןערָאװעג טגָאזעג ףירּב
 טפַאשלעזעג ןיימ זַא ,רעֿכיז ןעוװעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ווָאשָאלּפ
 ייצֿכײלג ןוא טסעג סעמהומ רעד םהענעגנַאנוא ןייז טשינ טעוו
 ףיא .ץעקלענַא ןוא ַאנילעצ יורפ ןעסירג טזָאלעג ךיא ּבָאה גיט

 ךיא ןיב ילעּפ ןיא געט עעצעל יד זַא ,ןעּבעגעגוצ .ךָאנ ּבָאה
 -עג טשינ ּבָאה ךיא זַא ,טגערעגפיוא ױזַא ןוא קנַארק ןעוועג
 ןעגיױָאדמעד ןעּבירשעג ּבָאה ךיא תעשּב .וט ךיא סָאװ ,טסואוי
 טכַאד רעּבָא טציא ,גולק רהעז ןעזיוועגסיוא רימ רע טָאה ,ףירב

 עיִציּבמֲא ןימ .ןעטייקשירַאנ טימ לופ ןיא רע זַא ,רימ ךיז

 ןעטָאלשטנע ןוא ךילטייז ןעפורוצּבָא טביולרעד טשינ רימ טָאה
 תָאה ' ךיא ,ילעּפ ןופ ןעּבירשעג רעהירפ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד
 רעד טימ ןעצונעב ףֹּכיּת ןךיז טעװ עמהומ יד זַא ,ןעוועג-רעשמ
 יִעד ןוא ךַאז יד ןרעסעברעפ טעװ ןוא טײקֿכילגעמ רעטשרע
 םעד .טשריפ רעגיטומטיורג ַא סיּפע יװ ,ןעקוק ךיא לעװ ףיור
 הרירב רעדנַא ןייק ּבָאה ךיא ,גיטשינ רהעז זיא רוטַאנ סנעשנעמ

 ןעגיצייא רעד רַאפ דנעה עדייּב טימ ךיז ןעּפַאֿפוצנָא יו ,טשינ



 לא .ןעביולג ַא ןהָש

 ךיא סָאװ ,ןהעטשרעפ טרָאד ןוש טעװ עמהומ יד זַא ,גנונפָאה
 | .רהעגעב:

 -ימ ןופ ךז טקרַאטשרעּפ טייקגיחורנוא ןיימ תעשּב ,טציא
 טלָאװ ךיא סָאװ ,סָאד ןיולּב טשינ זַא ,ךיא להיפ ,טונימ וצ טוג
 ןײלַא ךיא רָאנ ,קרַאטש ןוא ףיט ןעּבָאה ביל ץעקלענַא טנָאקעג
 זיּב ןעוועג ןיב ךיא יװ ,רעסעּב ךס ַא ןייז טנָאקעג ךיוא טלָאװ
 ײו טקנוּפ ,יװַא ךימ ךיא העגעּב סָאװרַאפ ,ךילטנעגייא .רטהַא
 -רָאג רהעמ ךיא טלָאװ ,ןעוורעג עטכעלש ןוא םזיאָקגע רעסיוא
 .טנע סָאװרַאפ ָאט ,יזַא תמאַּב ויא סָאד בױא ,טגעמרעפ טשינ
 .טסיירד יד ּבָאה ךיא !ילַאנַאנײלַא ןיימ טשינ רימ סע טקעד
 ןעגנורהיפסוא ןופ טקנופ ןעטצעל םעד זיּב ןהעגרעד וצ טייק
 ןרַאװ ךָאד ןוא ,ךיז ןופ טשינ ךיא גרָאברעֿפ תמא םעד ןוא
 ָאד זיא רימ ןיא לייוו !סָאװרַאפ ,רהיפסיוא ןעגיזָאדמעד בָא ךיא
 יד .םיׂשעמ עניימ ןופ רעסעּב ןיִּב ךיא זַא ,ןעּביולג רעטסעפַא
 .גיהעפנוא-סנעבעל יד ךילטנעגייא זיא םישעמ עגיזָאדיד ןופ הּביס
 ם'נופ ןייװליײט .עסַאר ןיימ ןופ זייולייט טמַאטש סָאװ ,טייק
 ךױא ךיז טמהענ ןענַאד ןופ .טרעדנוהרהָאי ןעקנַארק ןעגיטנייה
 לָאמנייק ןעזָאל סָאװ ,םזיציטּפעקס רעד ןזא זילַאנַאנײלַא רעד
 רעד ןופ ףורבסיוא ןערַאּבלעטימנא ןעטשרע ן'טימ ןהעג טשיג
 טרעװ ןעמ ו"ּב ,גנַאל יװַא ץלַא ןעריקיטירק ייז רָאנ ,רומַאנ
 ,גיטנעהּבָא ןעצנַאגניא

 .ןעליּפש יֹזֲא ךיא געלפ ,דניקַא ןעוועג ןיּב ךיא תעשּב
 סָאד ןיב רעטייװצ ַא ףיוא עּבטמ ןייא ןעגעלפױרַא געלפ ךיא
 ןעטָאשוצ ןוא ןעלַאפמוא טשינ טגעלפ לעֿכעליײז-תועבטמ עשּביה
 עניימ טימ צענעגיא סָאד ךיא וט טציא .עפוקַא ןיא ןערעו
 בילוצ ,ןעטָאשוצ טשינ ןערעװ ייז זיּב ,רענעלפ ןוא ןעקנַאדעג
 רעוװיטַאגעג ַא .ףיוא ןעסילשעב ןצ ךיז רעטכײל רימ זיא םעד
 רעדייא ,ןערעטשוצ רעטֿפײל ,רעוויטיזָאּפ ַא ףיוא רעדייא ,טָאט
 ןטשגעמ עטנעגילעטניא ךסַא זַא ,ךד טֿכַאד רימ .ןעּפַאש וצ
 גנוהיצעב עשיטירק יד .טייהקנַארק רענעגייא רעד ףיוא ןעדייל
 -יטיזָאּפ ערעזנוא ןעגנולשרעפ טָאה ןײלַא ךיז וצ ןוא ץלַא וצ
 רעטנוא ןעדָאב ןייק טשיג רימ ןעּבָאה טציִא ןוא ,תוחוּכ עט
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 יקַאט ןוא .ןעּבעל ןיא ןעבױלג ןייק ןוא געווסיוא ןייק ,סיפ יד
 רעד יװ ,רעסערג ן'עקלענַא ןערילרעפ וצ ארומ יד זיא רַאפרעד
 ןעציזעּב וצ יז ןעליוו

 ליוו ,טרעדנוהרהָאי ןעקנַארק ם'נופ ךייר ךיא תעשּב רעּבָא
 רענעגיא ןיימ טימ סױאֿפרוד ןעצנערגעּב טשינ ָאד ךימ ךיא
 ַא ןיא טעצ ןיא ןײרַא ךיז טגעל ץימע תעשּב .טײקֿכילנעזרעּפ
 -ירק עגיטנייה יד ;ךַאז עֿפילנהעװעג ץנַאג ַא סע ןיא ,טייצ-הפגמ
 -רעפ ךיז טָאה סָאװ ,הפגמ ַא ךיוא זיא ץלַא וצ גנוהיצעב עשיט
 -גירד ךיז טזָאל ןענַאד ןופ ,טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפש
 -יואוװ ןעשנעמ עכלעוו רעטנוא ,רעֿפעד ענעדישרעפ יד זַא ,ןעג

 .סָאװ ,עיגילער יד .ּפעק ערעייז ףיוא ףױרַא רעטפע ןעלַאפ ,ןענ
 יד .טֿפַאװשעגּבָא טרעװ ,דנַאגרעפ טסייה ןײלַא ןעמָאנ רעד
 ךרוד .עגיּבױלג יד ייּב וליפַא גיהורנוא ןערָאװעג זיא הנומא
 -נײרַא ןָא-ןעּביױה ,דנַאלרעטָאּפ ןעפורעגנָא טרעװ סָאװ ,ךַאד םעד
 ןייא זױלּב ןעּבילּבעג זיא סע .,ןעגנומערטש עלַאיצָאס ןעגנירדוצ
 עטסיירד עמַאס יד וליפַא ןעהינק סע ןעֿכלעװ רַאפ ,לָאעדיא

 רעּבָא .קלָאפ סָאד זיא לַאעדיא רעגיזָאדרעד ןוא ,רעקיטּפעקס
 עבנַאמ ןיש ןעּבָאה עיטַאטס רעגיזָאדרעד ןופ לעקָאצ ן'פיוא
 עשיגיצ רעגינעוו רעדָא רהעמ ןעּביירש וצ ןעּבױהעגנָא רעפיטש
 -נוט עטשרע יד--רעֿכילרעדנואוו ךָאנ זיא סע סָאװ ןוא---תואצמה
 ,ֿפעק עגינעי-יד טּפַאֿכעגמורַא אקוד טָאה תוקפס ןופ טייהלעק
 םיארוּכ ןעלַאפ טפרַאדעּב יז ןעּבָאה רוטַאנ רעיז טױל סָאװ

 -ַאינעג ַא סיּפע ןעמוק טעװ ףוס-לּכ-ףוס זַא ,ךילגעמ ,רהיא רַאפ

 -ײלשּבָארַא טעװ ןוא ,רעגייטש ַא ,ענייה יװ ,רעקיטפעקס רעל
 יַאפָאטסירַא ןָאטעג סע טָאה לָאמַא יװ ,טָאגנָא םעד ךיוא ןרעד

 יד ןופ ןעמָאנ ןיא טשינ ןרעדײלשכָארַא םהיא טעװ רע ,סונ

 ,קנַאדעג ןעיירפ ןופ ןעמָאנ ןיא רָאנ ,ןעלַאעדיא עגידרעהירפ

 טלָאמעד סָאװ ,טשינ םייו ךיא .תוקפס עיירפ ןופ ןעמָאנ ןיא

 טעװ לעטייז ןעגידייל ןעגייר םעד טָא ףױא .ןהעשעג טעװ
 .ןעטענָאס טלָאמעד ןעפיירש חור רעד אמתסמ

 רימ סע טהעג סָאװ רעבָא !וצרעד הצע'נַא ןַאהרַאט זיא

 ךיא ןיּב וצרעד .ךַאז ןיימ טשינ ךָאד ןיא טיפע ןרהעגעּב } ןַא
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 סָאד ּבױא ,טרעדניהרהָאי ןיימ ןופ ןהוז רענעגיוצרצד טוג-וצ ַא
 ֹוצ ןעניד ףרַאדעּב ,ןָאטעג טרעוו ןוא טקנעדעג טרעװ סָאװ ,ץלַא
 ןעֿכַאמ וצ רימ ךיא ּבױלרעד ,קילג ןופ עמוס יד ןרעסערגרעפ
 ףיא וַא ,וצ ךיא ביג ייברעד רעֹּבָא ,גנוקרעמעב עֿבילגעזרעּפ ַא
 עֿכילרעניא יד רָאג ,בצמ ןעלעירעטַאמ םעד ןעניז ןיא טשינ ּבָאה
 :ָאולַא ןעטייװצ ַא יו ,טוג יװַא ןעלהעפ רימ ןָאק סָאװ ,החונמ
 עטַאט ןיימ ,ןעטַאט ןיימ ןופ רעֿכילקילג ןעוועג זיא עדייז ןיימ
 לעװ ךיא ּבױא .,ןהוז ןיימ ןוא ,רימ ןופ רעֿפילקילג ןעוועג זיא
 -עורעד טעװ סָאװ ,שנעמ ַא ןייז טושפ טעװ ,ןעּבָאה רָאנ םהיא
 / .ךיו וצ תונמחר ןעק

 נו ןעט-20 סעד ,ץנע ָאלּפ

 עמוקעפ ּבָאה ךיא .ןעלַאפעגויא זיא לעזייהנעטרָאק סָאד
 ןץיקצימָארק טימ הנותח טָאה עקלענַא .ןעמהומ רעד ןופ ףירּב א
 יז ,םורַא ןעכָאװ עכילטע ןיא ןעמוקרָאפ טעװ הנותח יד ןוא
 טנעיילעגרעכיא .ןימרעט ןעצרוק ַאזַא ןעבעגעגפיוא טָאה ןײלַא
 טלָאװעג ןוא ןעגָאװ ןיא טצעזעגנײרַא ךימ ךיא ּבָאה ,ףירּב םעד
 ףךיא פָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא רעּבָא ,ָאשָאלּפ ןייק ןערהָאמ
 סָאװ ,לַאדנַאקס ַא ,טײקשירַאנ א ןיא העיטנ ןיימ זַא ,ןענאטשרעפ
 -ָשֹג רעּבירעד יקַאט ןוא ןעגנערּב טשינ הלועּפ םוש ןייק טעוו

 -עג ּפָאֿכַא ךימ טָאה סיּפע .רָאשַאלּפ ןיא טציא ךימ ךיא ןיפ
 ןיימ טלעמַאזעגפינוצ ּבָאה ךיא רעּבָא ,טּפעלשעגקעװַא ןוא ןָאט
 ָאד ןעפילברעפ ןיב ןוא לכש ןוא ח תֹוט לעסיג עטצעל
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 ,יתי ןעט-23 / םיר

 ,רעניטכיר ,רעדָא ףיוא ךימ ּפַאֿפ ךיא תעשּב ,היומרעדניא

 -'רעּביא ןילַא רימ ךיא ףרַאדעּב ,ןעגױא יד ןעמע ךיא תעשּב

 יידנעביל אזא ,עטוג ַאזַא זיא סָאװ ,עקלענַא יד טָא זַא ,ךע'רזה

 חָאשָאלּפ ןייק אשרַאװ ןופ ןעמוקעג ןיּב ךיא תעשב סָאװ עג

 טשינ רעהירפ ךימ טָאה יז ואוו ןעפָאלש ןעגנַאגעג טשינ יז ןיא

 יסױא ,ןײרַא ןעגױא יד ןיא טקוקעג רימ טָאה טָאװ ,טסירגעג

 ייימ ויא יז זַא ,טגָאועג רימ קילּב ןעדעי טימ ןוא ךימ טרעהעג

 ןוא .ןיקצימָארק טימ הנותה טציא טָאה עקלענַא יד טָא זַא--,ענ

 --ַאקצימָארק יורפ ןייז רָאנ טשינ טעװ עקלענַא ענעגייא יד טָא

 םֹורַא ךָאװַא ןיא ןהעטשרעפ וצ חוּכּב ןייז טשינ ךיוא טעװ יז

 ןעלקנעװק טנַאקעג רָאג סע יז טָאה יװַא יװ ,הנותה רעד ךַאנ

 יו עגדָאמ ,ָאי ןיקצימָשרק יװ ,רעטיפ" אזַא ןוא רימ ןעשיווצ

 ירעפנוא יװַא ןענעז ײז ןוא טלעװ רעד ףיוא רָאפ-ןעמוק ןעֿכ

 ױרּפ ןעּבעל וצ קשה םעד טושפ טסרילרעפ וד זַא ,ךילדיימ

 יצימָארק ףױא אמתסמ ןעמהענ ַאקסניטאינש יורפ ןוא ַאנילעצ

 ןיא םהיא טבױל ןוא דַארַאּפ ןוא דובּכ ןעטסערג טעד טימ ןייק

 ײז ןעלָאז רַעּבֶא ץעקלענַא .גנונֿכער ןיימ ףיוא ןיירַא לעמיה

 ! טביולרעד ןעגעווטסעדנופ טע טָאה עמהומ יד ןוא !ןעזָאל הורוצ

 ךָאד סײװ עמהומ יד רעֹּבָא ,ךױ ןעגעװ טשינ ןיוש דייר ךיא

 ע8הומ יד ,ךילקילג ןייז טשינ ןָאק עקלענַא וַא ,טהעז ןוא

 ײיװצרעש ןופ טושפ הנותה טאה עקלענא זַא ,ןָאד טגָאז ןיילַא

 - | ,גנולפ

 :ףירּב רעגעטלַאשרעּפ ,רעגנַאל סעמזומ רעד זיא טָא
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 טרפּב ,גניטכירכַאנעב עטצעל ןיײד רַאפ ריד קנַאד ךיא

 רָאג טשינ ןעוועג ןיא ילעּפ ןופ ףירּב רעטשרע ןייד זא ,ךָאנ

 -רָאג סע טלָאװ ךיא ,רעּברַאה ַא ךיוא רעּבָא ,רעשירָאגעטַאק א
 -אדרעד ֹוצ ןעלהיפ טשינ טסלָאז וד זַא ,ןעּבױלג טנַאקעג טשינ

 -ךניירפ ןייק טשינ ,טייקגעדנוּבעגוצ ןייק טשיג עלעדיימ רעגיז

 .עג טשינ ּבָאה ךיא ,ןָאעל ,וליפַא תונמחר ןייק טשינ ןוא טּפַאש
 ךלַאּב טסלָאז וד ,טדערעגוצ טשינ ךיוא ךיד ּבָאה ןוא טרעדַאפ

 -עּבעג וױלב ךיד בָאה ךיא רָאנ ,גָאלשרָאפַא ץעקלענַא ןעכַאמ

 ,רעטרעװ עמירַאװ רָאּפַא ןעּבײרשנַא רהיא טסלָאז וד ,ןעט
 ,רימ יצ ףירּב ם'ניא שטָאֿכ ןיא ,רהיא וצ טקעריד טשינ ביוא
 טָאה יז םורָאװ ,גונעג ןעװעג טלָאװ סָאד זַא ,רימ ּביולג ןוא
 ןופ לעדיימא ןעביל רָצֹנ ןָאק סע יװ ,ֹזַא טַאהעג ביל ךיד
 ןגט טנַאקעג ףךיא ּבָאה סָאװ ,ךיז טֿכַאדעב רעּבָא .טינש רהיא

 ךיא ּבָאה יצ !ףירּב ןייד ןעמוקעב ּבָאה ךיא יװ ,םעדכָאנ

 סטָאד ,עיתליא יד רהיא ןיא ןעטלַאהרעטנוא טנָאקעג תמאּב

 ךיז יאֹדוֲא טלָאװ סָאד סָאװ ,גיחורנוא ןייז רדסּכ לָאז יז ,טסייה
 ַא גידנעטש טקיש יקסװָאטסַאװֿכ ?דנוזעג רחיא ףױא ןעפורעגבָא

 םוצ ייז טגנערב רענעי ןוא ףירּב יד ךַאנ ַאשרַאװ ןייק חילש
 טכַארּבעג טָאה ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה עקלענַא ,ייט-ןעגרַאמהירפ

 טראװעגּבָא גידנעטש טָאה עמיוַא יד לײװ ,ריד ןופ ףירבא
 טלָאװ יז יה ,ףירּב יד םהיא ייב ןעמונעגוצ ןוא ןץיקסװַאטסַאװֿפ
 ןיא ןעקטעפלַאס ןיימ ףיוא ןעגעלרעדיגא ןעלעו טשירמולפ יז

 טיפע ָאטשינ ןיא יצ ,ןעטיו טלָאװעג יז טָאה רעּבָא ןע'תמא'רשד
 -עפ ּבָאה ךיא ,ףירב םעד ןהעורעד יז טָאה טָא ןוא ,ריד ןופ
 ,יֹזֲא רעּבָא ,ייט ןעסָאגעגנָא ןעמעלַא טָאה עקלענַא יװ ,טקרעמ
 א סיפש .רטוש ןעלג יד ןיא ןעגנולקעג ןעבָאה ךעלעפעל טלַא זַא
 ךיא .ץראה סָאד ןַאטעג ךָאטש א רימ טָאה הימעגרָא 49 טֿפשלש

 א
 ,רעמיצ ךיא ךיז יב ףירּב םעד ןענעייל טל יי ןליפא אה 4 יא סה
 רעמָאס ,טגיהרגאעפ קרָאטש ךימ במה ךיא ,יימ ךוכג
 זיא טָאג .ןעטלַאהגייא ךיז טנָאקעג טשינ בָאה ןוא ,קנא ק רטזיה
 -עצסיוהַא טשיג דנטעג גונעג טסָאקעג טָאװ רימ 18 ,תולע'נֲא

 עקלעגא יו ,טלהיפעג בָאה ךיא לייוו ,טייקגיהורגוא ןיימ ןעזייוו
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 טשרעהעּב ןזיא-סע-יו ךימ ּבָאה ךיא .רימ ףױא ףרַאש טקוק
 -'הרמ ץלַא ךָאנ ויא רע, : ןעפורעגנָא וליפַא ךימ ּבָאה ןוא
 ",ךיד טסירג ןוא דנוזעג ןיא רע רעּבָא ,רעהירפ יװ ,גיד'הרוהש
 :לוק ןעכילגהעוועג רהיא טימ ןָאטעג גערפַא טָאה עקלענַא ןוא
 ּבָאה ךיא 7? ןעילַאטיא ןיא ןעגנערּברעפ גגַאל ךָאנ רע טעװ,
 טשינ ךימ ּבָאה ןוא עגַארפ רהיא ןופ סױרג יד ןענַאטשרעפ
 .רעד סרעדנוזעּב ,תמא םעד רהיא ןעגָאז וצ ןעסילשעּב טנָאקעג
 יד יד ןוא יקסוָאטסַאװֿכ ןעוועג ןיא ייּברעד לייוו ,ךָאנ רַאפ
 ,גנַאל טשינ, :ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,טפַאשרענ
 טסלָאװ וד ןעוו ".רעהַא ןעמוק ןעכיגניא טעװ רע זַא ,ןיימ ךיא
 עג סָאד ןעדנוצעגנָא השעמ-תעּב ךיז טָאה רהיא יװ ,ןעהזעג
 ליפיו ןוא ןעלַאפעּב יז זיא סע החמש ַא רַאפ סָאװ ןוא טכיז
 .ןעניירצצ טשינ ךיז לָאז יז ,ףיורעד טכַארּבעגסױא יז טָאה חוּכ
 ױימ ךיז טליװ ,ןורּכז ןפיוא רימ טמוק סָאד תעשּב ! דניק םירָא
 ףיא סָאװ ,ןעלעטשרָאפ טשינ ךיז טסנָאק וד .ןענייוועצ ךיוא
 .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןײרַא ןיִּב ךיא תעשב ,טּבעלעגרעּביא ּבָאה
 ן'טימ קילג רהיא שניוו ךיא, : ןעבירשעג ךילטייד טסָאה וד רעּבָא
 רהיא טוומעג ךָאד ךיא בָאה ןעסיוועג-יּפ-לע ",ן'יקצימָארק ןַאּפ
 -ורנײרַא טּפרַאדעּב טשינרָאג רהיא ּבָאה ךיא ,תמא םעד ןעגָאז
 ךיא ּבָאה טלָאמעד ןוא ,ןײרַא ןײלַא זיא יז ,רעמיצ ןיא ןעפ
 טסיירד ַא טזיּב וד זַא ,סייװ ךיא ,עקלענַא, :טגָאועג ױזַא רהיא
 סטָאג טימ ןערעוו-םולש גידנעטש טעװ סָאװ ,לעדיימ טוגַא ןוא
 ןיימ ,סייו ךיא .גיצרעהנעפָא ןעדייר ריד טימ זֹומ ךיא .ןוצר
 טיפע ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ןע'נָאעל ןוא ריד ןעשיווצ זַא ,דניק
 ריד זומ ךיא ןוא ,להיפעג יײרט ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ ,סנױזַא
 ןעצנַאג ןופ טלָאװעג סע ּבָאה ,טײז ןיימ ןופ ,ןיא וַא .ןעגָאז
 -צג טשינ ,גיטנעק ,סע טָאה רעטשרעּבױא רעד רעּבָא .ןעצרַאה
 ףיז וטסגעמ ,גנונפָאה ַא סיפע טַאהעג ָאד טסָאה וד ּביױא .טלָאװ
 זומחמ ,ןעמונעגמורַא יז ךיא ּבָאה ָאד ןוא *..! רהיא ןופ ןעגָאזּבָא
 .סיוא וליפַא טָאה רימ ןוא ,ןערָאװעג סַאלּב ךילקערש זיא יז
 ןיא ןעלַאפרעדינַא רָאג טעװ דניק עמירָא סָאד זַא ,ןעזיוועג
 עקלענַא .וצרעד ןעגנַאגרעד טשינ ויא ,ץילג םוצ ,רעּבָא ,תושלח
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 רדסּכ טָאה ןוא הינק עגיימ רַאפ טוָאלעגבָארַא זיולּב ךיז טָאה
 -הומ !ןעגָאז ןעסייהעג רימ רע טָאה סָאװ ,עמהומ :ט'רזח'עג
 -עג ךימ בָאה ךיא "!ןעגָאז ןעסייהעג רימ רע טָאה סָאװ ,עמ
 ,רעטרעװ ענייד ןעבעגרעּביא רהיא טלָאװעג טשינ ,טלעגנַאר
 טעװ סע זַא ,קנַאדעגַא ןעפָאלעגּכרוד רימ זיא םעדכָאנ רעּבָא
 ןעצנַאג םעד ןעגָאז רהיא לעװ ךיא ןעוו ,רעֿכיילג ןייז רשפא
 טשניװ וד זַא ,טגָאזעג יקַאט רהיא ךיא בָאה טלָאמעד ןוא ,תמא
 -רעוו עגיזָאדיד טרעהרעד ,ןיקצימָארק ןַאּפ ן'טימ קילג רהיא
 רעדנַאנַא טימ ןיוש ןוא ןעּביהעגפױא ףּכית ךיז יז טָאה ,רעט
 ךלַאּב זיא ןוא-"עמהומ ,םהיא טקנַאדעּב, :טגָאזעגסױרַא לוק
 טשינ ןייז טסעװ ֹוד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא .רעמיצ ןופ סױרַא
 -עגרעּביא יונעג יױזַא רהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןעדירפוצ
 בױא רעֶּבָא ,םרָאפ רעֿפילּפעה ַא ןיא טשינ ,,רעטרעוו עגייד ןעּבעג
 -עג טשינ רעטרעװ יד ןעמ טָאה ,טשינ תמאּב יז טסליװ וד
 -רעּביא ךיז טעװ יז רעלענש סָאװ ,שרעדנַא ןעּבעגרעּביא טגָאק
 ץלא ,ןעגנאגעב טכעלש רהיא טימ ףךיז טסָאה וד זַא ,ןעגייצ

 טרָאפ ריז זיא סָאד בוא ןוא .ןעסעגרעפ ךיד יז טעװ רעכיג
 -רעּביא ןעבַאה עלַא רימ ליפיוו ,ןעכערעב ָאט ,םהענעגנֶא טשינ

 ע'תמא ךיוא רָאנ ,ןעטייקכילמהעגעגנָאנוא זיולּב טשינ טּבעלעג
 ,ןעשרעהעה יוזא ךיז ןָאק יז ,תמא .עקלעגא סרעדנוזעּב ,םירוסי

 ןעצנאג םעד .ףיורעד טֿכירעג טשינ ןײלַא רָאג ךימ ּבָאה ךיא זַא
 ךיז טָאה ןוא ןערהערט ןופ ןעטלַאהעגניא ךיז יז טָאה גָאט
 ,רעטומ רעד ראפ רעצ רהיא ןעזייװעצסױרַא טשינ טעראטסעג

 ט'ה עקלענַא .רהעְז יז טגיהורנואעב דנוזעג סרעטומ רעד לייוו
 ןוא ,לָאמ שרעדנַאינַא יו ,רהעמֿכָאנ רהיא וצ טעשטשַאלעג ךיז
 בָאה ךיא זַא ,טרהירעג יװֲא ךימ טָאה סָאד ןוא ,ךיוא רימ וצ
 ןיא דָארג ןיא סָאװ ,יקטניטַאינש .טנײװעצ טשינ רעיש ךימ
 טקרעמעב טשינרָאג טָאה ,זנוא וצ ןעמוקעג גָאט םענעגיא םעד
 םהיא ּבָאה ךיא ןעװ ,טלָאמעד רעּבָא .טֿכױעג סעקלענַא ףיוא
 םהיא טימ טזיּב וד זַא ,סייװ ךיא לייוו ,ץלַא ןופ טלהעצרעד
 טָאה ןוא טגערעגפיוא ךילקערש ךיז רע טָאה ,טעדניירפעב רהעז

 ךימ ּבָאה ךיא זַא ,רעטרעוו-לעדיז עניוזא טימ ןעפרָאוװעּב ךיד
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 טָאג ,טגָאזעג טשינ יקסנינַאינש טָצִה סָאװ .טגידיילעּב וליפַא
 ,ביל טשינ ץעקלענַא טסָאה וד לײװ .םהיא ךָאד טסנָאק וד .סייוו
 טימ ךילקילג ןעוועג טסלָאװ וד טיי יװ ,ןעסיװ טשינ וטסנָאק
 וד סָאװ ,ָאעל .ןעגנַאגעּב טכעלש ךיז טסָאה וד ןוא ,רהיא/

 ,ּביל ָאי יז טסָאה וד זַא ,ןעריּפש וצ יװ ױזַא ןעבעגעג רהיא טסָאה
 .טֿפַאדעג ענעגיא סָאד ךיז טָאה זנוא ךיוא--רהיא רָאנ טשינ
 ,סייו טָאג ןייא לייװ ,טייז ןייד ןופ ןעש טשינ זיא סָאד ןוא
 ןוא ,טייצ רעד רַאפ טבעלעגרעּביא טָאה עקלעגַא םירוסי ליפיוו
 לענש יװַא טָאה יז סָאװרַאפ ,הכיס ַא ןעװעג סָאד זיא בֹוֲא
 ,טנעֿכײצעגסױא העטשרעפ ךיא ,גַאלשרָנּפ סיקצימָארק ןעמונעגנצ
 אמּתסמ טָאה רעטומ יד .גנולפייווצרעפ ןופ ןָאטעג טע טָאה יז זַא
 -עו עדיּב ןוא ץיקצימָארק ןעגעװ רהיא טימ טסעומשעגרעביא
 -עג זיא ןענרָאמ ףױא .סולשעב ןעגיזָאדמעד וצ ןעמוקעג ןעג)
 ןעגױצעּב שרעדנַא דלַאּב ךיז טָאה עקלענַא . יקצימַארק ןעמוקו

 ןיא סָאװ ,רעדנואװ ןייק טשינרָאג זיא רעּבירעד ןוא ,םהיא וצ
 ויא רעֿפלעװ ,גָאלשרָאפ ַא טַֿאמעג רחיא רע טָאה םורא ךָאװַא
 ייווצ ַא טימ טשרע טָאה יקסגיטַאינש ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא ףּכיּת
 -עג שממ ךיז רע טָאה ,םעד ןופ טסואוורעד ךיז קירוצ געט
 בָאה ךיא סָאװ ןוא ,סורדרעפ סיוא ּפָאק ןופ רָאה יד ןעסיר
 -ירשעב טשינ ןליפַא ריז ךיא לעװ סָאד ,טּבעלעגרעּביא
 .ןעּב

 לָאמיק ךָאנ יװ ,ריד ףיוא זייּב ױזַא ןעוועג ןיּב ךיא--
 סָאװטע רימ טָאה ףירּב רעטייװצ ןייד טשרע ןוא ןעבעל ןיא
 -רעביא ךיוא ךימ טָאה רע םגה ,ץרַאה סָאד טכַאמעג רעֿכיײװ
 ףעזָאלטױא טשינרָאג ךיז טעװ רענעלּפ עניימ ןופ זַא ,טגייצ
 טשינ ךָאנ טָאה יקצימָארק תעשּב ,ףירּב ןעטשרע ןייד ךָאג לייוו
 ןעמוקעג ,הדומ ךימ ןיּב ךיא ,רימ זיא ,גָאלשרַאּפ ןייז טכַאמעג
 רעּביא ןעּבָאה תונמחר טָאג ךָאנ טעװ רשפא ,ונ, : ןויער ן'פיוא
 -סָאה רשפא } ץלַאװ םָאד ןעלעטשרעּביא ריד טעװ ןוא זנוא
 וד זַא רָאנ "?סעּכ ןופ טונימ ַא ןיא ףירּב ןייד ןעגירשעגנָא וט
 רָאֿפ רעטרעװ עמירַאװ עֿכילטע ןעּבירשעגנָא ךָאנרעד טסָאה
 םָאה ,סָאד קירוצ ןעפורעגּבָא טשיג טכָאה וד רעֶּבָצ ,ן'עקלענַא
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 ןעיַאטשרעפ ךיא ּבָאה ףירב ןעטשרע ם'ניא טגָאזעג טסָאה וד

 -עה הגותח טעקלעגַא .ןערַאנעג וצ סָאװ ךיז ָאטשינ ויא סע זַא

 ןעגָאז ריד לעװ ךיא ןוא ,ילוי ןעט-25 םעד ןעמוקוצראפ ףרָאד

 אגילעצ יורפ .לענש יָא טכַאמעג טרעװ הנותח יד סָאװרַאפ

 ןעּבילּבעג זיא רהיא זַא ,ןייא ןײלַא טהעז יז ,קנארק רהעז זיא

 "רעד ךיז לָאז ןיגע רעד זַא ,טשינ יז ליו ,ןעּבעל ֹוצ גינעוו

 ךָאג ליװ יז .טייצ-לבא רעד בילוצ ןעהיצרעפ ןעפרַאדעג ךָאנ

 יארק .ןַאמ ַא ןופ לעגילפ ן'רעטנוא דניק רהיא ןהעז טוט ן'רַאֿפ

 ןעטפעשעג ךס א טָאה רע ליײװ .,ןעלייאוצ ךיוא זומ ימצימ

 ,עקלעגַא ןוא ןעָאלרעפ טשיג יז רָאט רע ןוא חרזמ ן'פיוא

 ןרעטיב ןעגיזָאדמעד ןעקנירטסױא רעלענש סָאװ ליװ ,רעדיוו

 .יװַא אקוד ץלַא סע ךיז טָאה סָאװרַאפ ,ןָאעל ןיימ ,ךא .רעכעב

 !ךילקילגמוא ױזַא דניק סָאד ויא סָאװרַאפ ןוא טזָאלעגסיױא

 ?ףיורעד חמּכסה ןיימ ןעבעגעג טשיג לָאמנייק טלָאװ ךיא ,

 סָאװ ,ךיא ּבָאה יצ רעגָא ,ןיקצימָארק טימ ןעבָאה-הנותה לָאז יז

 ָאד טנָאקעג ,ץעקלעגַא וצ עגונב גידלוש יװַא ךימ להיפ ךיא

 ךיד טלָאװעג רהעז ךיז טָאה רימ ?טרָאװ ןייא שטָאֿכ ןעגָאז

 -ערעגסױא טשיגרָאג השעמ-תעב ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןעֿכַאמ-הנותח

 ךיא .ןעקלענַא רַאפ ןעּבָאה ןָאק סָאד ןעגלָאֿפ א ראפ סָאװ ,טנעֿפ

 עלַא ןוא םירוסי עסױרג ךיא ּבָאה רַאפרעד ,גידלוש ָאד ןיּב

 ידגיק עמירָא סָאד רַאּפ טָאג וצ ךיא טעּב גָאט

 יורפ .ןילהָאװ ןיק סױרַא יז ןערהָאפ הנותח רעד ךָאנ,

 וליפַא טָאה יז .ָאשרַאװ ןיא רימ יב ןעצעזעב ךיז טעװ ענילטצ

 ןערהָאפ ןעזָאל טשיג יז לעװ ךיא רעּבָא ,סעדָא ןופ טסעומשעג

 ,ךילקילג ןיב ךיא יװ ,ןײלַא טסייוו ,רערשייט ןיימ ,וד ,ןיהַא

 -וק טשיג ווָאשָאלּפ ןייק וטסנָאק טציא רעּצָא ,ךיד העז ףיא ןעוו

 ךיא ןָאק ,טסליװ וד בוא .ץעקלענא ראפ שטָאֿפ סע וט ,ןעמ

 -יהוצּבָּה טציא ןעמ ףרַאדעּב ץעקלענַא רעּבָא .ריד וצ ןערהַאפ

 ".רהיא וצ טרַאצ ןייז ,ןעט

 ךיא תעשּב ,לָאמ סעדעי !ןערַאג ךימ ךיא לָאז סָאװ וצ - }

 ֿפָנק םעד ןעגָאלש רימ ךױ טליװ ,ףירב סעמהומ רעד ןעייל
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 ןופ טשינ ןוא סכ ןופ טשינ ןיא סָאד ןוז--דגַאוו רעד ןיא
 ,שפנ-תמגע סיורג ןופ רָאג ,האגק

 ,יני ןעט-24 סעד

 וצ שעפעד ַא טקישעגקעװַא ךיא ּבָאה גָאטשרעגָאד ,טגייה ,גנור -ַאמפיונוצ עֿכילקערש ַא סיּפע ךָאד זיא טָאד .ןערינגיזער ןעצנַאג -ניא ןוא דנעה עטגעלעגפיונוצ טימ ןעציז טשינ רָאט ךיא
 ףירב ַאזַא רעּבָא ,ןץעקלענַא ןעּבײרשנָא טלָאװעג ןײלַא ךיא ּבָאה .טשרעוצ .םענעגושמ ַא יװ ,טקוקעגנָא ךימ ד טלָאװ ,ן'ערואַאל ןעגעװ ןעמהומ רעד רַאפ רעטרעװ רָאּפַא סױרַא ,הלילחו-סח ,ףרַאו ךיא ןעװ .ץערואַאל ןופ ןעלהעצרעד םהיא .ןָאק ךיא .טייצ עטצעל יד רימ ןיא רָאּפ-טמוק סָאװ ,סעצָארּפ םענעטלָאש .רעפ םעד וצ ןעהיצעב רעֿכיײו ןוא רעטכייל ךיז טעװ ,גָאלַאֿכ -יסַּפ סלַא ,יקסגיטַאינש ,רעדנַאגײא רעסעּב ןעהעטשרעפ ,רענעמ ,רימ לייוו ,ןעמהומ רעד וצ טדנעװעג טשיג ךימ באד ךיא .ּביל םהיא טָאה יז ןוא בושח רהעז רע זיא ץעקלענַא ייּב ,גנוקריוו ןייז ףיוא ןעגנונּפָאה עסיורג געל ךיא .ןעקלענַא טימ ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעדייררעּביא לָאז רע ,םימחר ןעטעּב םהיא לעװ ךיא ,רעגיטכיר ,רעדָא ,םהיא טימ ןעסעומשרעּביא לעװ ךיא .עמ -ַארגעלעט רעד ןופ ןעלהעצרעד טשינ םענייק לָאז רע ,ןעטעב -ץג ךיוא םהיא ּבָאה ךיא ,וָאקַארק ןייק גָאטנוז ןעמוק לָאז רע ,םימחר ןעטעּבעג םהיא ּבָאד ךיא ,רעכלעוו ןיא ,ן'יקסגיטַאינש



 ,ןעביולג ַא ןהָא:
 לו

 -סױרַא טלָאװ ןוא םלוע םעד טריסערעטניארעפ קרַאטש טלָאװ
 ,הלהּב עצנַאג א ןעפורעג-

 -רהָאוװ ןּוא טייקכילרהע רהיא ןָאק ךיא ,ן'עקלענא ןָאק ךיא
 רעד ןעזיװעג דלַאּב טלָאװ יז זַא ,סיװ ךיא ןוא טיײקגיטפַאה
 ,טנייפ רעכױ ךימ טָאה סָאװ ,ענעי ןוא ,ףירב םעד רעסומ
 ןוא רעגיטש רהיא ףיוא ףירב םעד טשטייטעגסיוא ןיוש טלָאװ
 ןעדייר וומ יקסניטַאינש .ןעפלָאהעגוצ ךיוא ָאד טלָאװ יקצימָארק
 ןייז ןעפלעהוצ ךיוא ןָאק ָאד ןוא ,גיוא-ףיוא-גיוא ן'עקלענַא טימ
 ,םהיא טעּב ךיא סָאװ ,סָאד ןָאט טעװ רע זַא ,ףָאהרעּפ ךיא בייװ
 -עד ַא רהעז ןיא ןינע רעד זַא ,טוג רהעז העטשרעפ ךיא םגה
 -רעפ ןעפָאלשעג טשינ טֿכעג עכילטע ןיוש ּבָאה ךיא ,רעטַאקיל
 ,םינּפ רהיא ,ץעקלענַא דלַאּב ךיא העז ןעגױא יד ךיא ךאמ
 יז הָעז ךיא .לעכיימש רהיא ,ןעדייר טרַא רהיא ,ןעגיוא ,רָאה
 ,ןיג .,.רימ רַאפ ןענַאטשעג טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,ךילטייד ױזַא
 ןךעּבעל טשיג ױזַא ןָאק ךיא

 .טגסעאגטלטאפ יב

 ,יני ןעט-26 םעד ,וָאקַארק

 רעװַארּב רעליואוו א .םיּכסמ זיא רע .ָאד יא יקסניטַאינש
 ךָאנ רעגייז ַא ריפ ןיוש ! רַאּפרעד ןעניולעּב טָאג םהיא לָאז---גגויי
 -עֹה ןעפָאלשטנַא טשינ ןָאק ךיא יװ יוזַא רעּבָא ,טֿכַאג רעּבלאה
 ,טשיג סיי ךיא תמחמ ,ךוּבגָאט ןיימ וצ ךימ ךיא םהענ ,ןעד
 טכַאנ רעד ןיא רעגייז ַא יירד ַא זיִּב .ךיז טימ טוט ןעמ סָאװ)
 ךיז יא--ןעּבָאה רימ } ןיקסניטַאינש טימ טסעומשעג ךיא בָאה-
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 רעּביא ךיז רע טרהעק טציא ןעטַארעּב ךיז יא ,טגירקעגמורַא

 טימ טשינ .רעמיצ ןעגיאייברעד ם'גיא טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 רימ טָאה רע .ןעדיירוצרעביא םהיא ןעגנלעג רימ זיא לָאמַא

 א ,ךיא ןָאק טכער ַא רַאפ סָאװ טימ,; : ט'רזח'עגרעּביא ץלַא

 ,םינינע עשימייה ערעייז ןיא ןעשימניירַא ךיז ,רעגיטייז א שנעמ

 דלַאּב ךימ ןָאק עקלענַא ?עגַארפ רעטַאקילעד ַאזַא ןיא ךָאנ ןוא

 ךיא "!ןָא ךייא סע טהעג סָאװ; :עגַארפ ןייא טימ ןעלעטשּבָא

 ןעגָאז טשיג סע טעװ עקלענַא זַא ,ןערָאװשעג רעּבָא ךימ ּבָאה

 ,תוברע עֿכילטפירש ַא ערהיא טאהעג ָאד טלָאװ ךיא יו טקנוּפ

 רהעז ןענעז ןעטנעמוגרַא ענייז זַא ,ןעוועג-הדומ וליפַא ּבָאה ךיא

 ראה ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,עגַאל ַא לָאמַא ןַאהרַאפ רעּבָא ,עקרַאטש

 סרעדנזעב טָאה םהיא ףױא .ייז טימ טשינ ךיז טנעכער ןעמ

 ןענעװ טשינרָאג ךיז טלעדנַאה ָאד זַא ,טנעמוגרַא ןיימ טקריוועג

 ץעקלעגַא טימ ןעדייררעּביא רעּבָא .ץעקלענַא ןעגעו רָאנ ,רימ

 .רימ טימ דיילטימ טָאה רע לייװ ,רַאפרעד רָאנ םיּכסמ רע ןיא

 ,טרעדנעעג קיַאטש ךימ ךיא ּבָאה געט ייװצ עטצעל יד רַאפ

 ןהעועג ּבָאה ךיא ןוא ,טגָאזעג רימ סע טָאה ןיילַא יקסניטַאינש

 -קערש רע טָאה ,םעדרעסיוא .םהיא ףיוא טקריוועג טָאה סָאד זַא

 עֿפילצעזנעגעג  ייווצ ןענעז סָאד תמחמ ,ןיקצימָארק טנייפ ךיל

 -עז סעיצַאלוקעּפש-דלעג עלַא יד זַא ,טלַאה יקטגיטַאינש ,ןעּפיט

 -עק רעדמערפ ַא ןופ דלעג ןעּפעלשוצסױרַא יו ,עּבלעזסָאד ןענ

 .רענעגײא רעד ןיא ייז ןעגעלנײרַא ןוא ענעש

 עטכעלש רַאפ רע טלַאה סיקצימָארק ןעטפעשעג עֿכנַאמ

 םהיא ןעגעװ טקירדעגסױא ךיז טָאה ןוא ןעטפעשעג ע'סואמ

 "רהע רהעמ ןוא ןעֿכױה ַא טַאהעג שטָאֿכ טלָאװ רע ןעווע :ױזַא

 -עגילחומ םהיא ךיא טלָאװ ,םינמוזמ יד גידנעֿכַאמ ,ליצ ןעֿכיל

 "רעד ".סע ןעּבָאה וצ ,ףיורעד זיולּב דלענ טֿכַאמ רע רעּבָא ,ןעוו

 יװ ,םילּכ יד ןֹופ סױרַא ױזַא ךיוא םהיא טרהיפ ךודש רעגיזָאד

 -קילגמוא ךיז טֿכַאמ עקלענַא זַא ,גנוניימ רעד זיא רע ןוא .ךימ

 -רעדניא ן'טימ סױרַא ןעגרָאמ רע טרהָאפ השקּב ןיימ ףיוא ,ךיל

 ,גוצ ןעגידנעהירפ

 *װָאשָאלפ ןיא ןייז ּבײװ רעד טימ רע טעװ ןעגרַאמרעּביא -
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 -לענַא טימ ןעדייררעביא ןעטרָאד ןענָאק טשינ טעװ רע ּביוא ןוא
 -ַאינש .ךיז וצ ןעדַאלנייא יז עדייב ןעלעוו ,גיוא ףיוא-גיוא ן'עק |
 ןוא םירוסי עניימ ןופ ץ'עקלענַא ןעלהעצרעד ךיוא טעװ יקטניט -
 ןיא רהיא ייּב ךיז טניפעג ןעּבעל ץנַאג ןיימ זַא ,ןעגָאז רהיא טעװ |

 רע טעװ גולק ןוא טרַאצ ,טסנרע ,הֿכאלמ יד ןָאק רע .דנעה יד
 וליפַא ,יורפ ַא זַא ,ןעגייצרעביא יז טעװ רע .ןעדייר רהיא טימ
 ןעגעגוצּבָא טכער סָאד טשינ ךיוא טָאה ,ץרַאה ןעכָארּבוצ ַא טימ
 יז ףיוא זַא ,ביל טשינ טָאה יז ןעכלעװ ,ןעשנעמ א דנַאה היא
 טשינ ןוא שיגָאל טשינ ךיז יד טהעגעב ,"זַא טרָאפ טלעדנַאה
 -געמ ןעטּבילעג ַא ןעסױטשקעװַא טשינ רָאט ןעמ זַא ןיא ךילרחע
 רע לייוװ ,רָאפרעד ודלּב ןעּבעל סָאד םהיא ןעֿכערּבוצ ןוא ןעש

 ,סגיװַא סָאװטע ןעגנַאגעב הָאנק ןופ גנוקריה רעד רעטנוא טָאה
 ןףעצרַאה ןעצנַאג ןופ טרעידעב רע סָאװ

 :טגָאזעג יזַא יקסניטַאינש רימ טָאה טצעלוצ
 ףימ טסלָאז ןד ,יאנּת ןטימ רעּבָא ,ןָאט ץלַא לעװ ךיא--

 -עג טשינ טעװ תוחילש ןיימ בוא זַא ,טרָאװנרהע ןייד ןעּבעג
 ןייק ןעֿכַאמ טשינ ,וָאשַאלּפ ןייק ןערהָאּפ טשינ וטסלָאז ,ןעגנַיל

 דגװעג ץטימ ןעלהָאצעּב ךיז ןענַאק ייז בילוצ סָאװ ,ןעלַאדנַאקס |

 -ירׁשנָא טסגָאק וד .עקלענַא ןוא ַאנילעצ יורפ ,עמוומ ןייד
 -ק טשיג ֹוטְטלָאז ןיילַא רעּבָא ,טסליװ וד בוא ,ץעקלענא ןעג
 ןעביױלרעד ןיילַא ריד טעװ יז ןעדייס ,ןעמ

 ןעּבעגעג םהיא בָאה ךיא ?ךימ רע טלַאװ ןעמעװ רַאט
 -רעפ ךיא .טגיזורנאעב ףֹכיִּת ךימ טָאה סָאד םגה ,טרָאװ ןיימ
 רע יװ ,ךא ,דייר סיקסגיטַאיש ןוא סעקלעגַא ףױא ךימ זָאל
 יעגוצ טשינ רימ רע טָאה ןעגנונפָאה עסיורג ןייק ! ןעדייר ןָאק
 טָאה ןיײלַא רע זַא ןעקרעמ טוָאלעג ךיז טָאה סע םגה ,ןעבעג
 וצ טגָאזעגוצ רע טָאה לַאפ ןעטסגרע ןיא .גנֹונפָאה א סיפע ַאי
 ףױא שטָאֿפ הנותח יד ןעגעלּבָא לָאז ײז ,ץעקלענַא ףיוא ןעקריוו |

 יקצימָאװק לייװ ,ןוחצנ ַא ןיז רעּבָא טעװ סָאד .רהָאי בלאה ַא

 לעװ גָאט ןעגיטנייה םעד .ןעהיצקירוצ טלָאמעד ךיז טעװ ןיילַא
 ,םירֹוסי ע'תמא טהעז יקסניטַאינש תעשּב !ןעקנעדעג גנַאל ךיא

 רע טָאה טייצ עצנַאג יד ןוא ,יורפ א יװ ,טאקילעד רע טרעװ
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  רעייט רהעז רעּבָא טסָאק סע .עּבילנעגייא ןיימ טעװענַאשעג

 -כעלש יד ןיא ,ץתעגושמ ענעגייא יד ןיא ךיז ןייז-הדומ סָאד

 -"א םעד ןעצעגרעּביא ןוא ןעטייז עֿכַאװש יד ןיא ,םישעמ עט

 טימ ןעפמעק וצ ,םעד טָאטשנָא ,דנעה עדמערפ ןיא לרוג םענענ

 -נַאה סע תעשּב ןֶָא ךימ סע טהעג סָאװ רעּבָא ,ןילַא םהיא

 | ' .ץעקלענַא ןעגעו ךיז טלעד

 ליסא ר סעגנאאצעא}

 ,יני ןעט-27/ םער

 הָאה ךיא .היופרעדניא ןערהָאפעגקעװַא זיא יקסגיטַאינש

 קרַאטש טײצ עצנַאג יד ןוא לַאוקָאװ ן'פיוא טיילגעכ םהיא

 שנעמַא ןעװעג טלָאװ רע יװ טקנופ ,םהיא ןיא טדערעגנײרַא

 ןיז ּבױא זַא ,טגָאז ןוא רימ טימ ךיז טצייר רע .ּפָאק ַא ןהָא

 ןעּביױהנָא ײנסָאד ןופ ךיא לעװ ,ןעּבעגניא ךיז טעװ תוחילש

 ,רַאפרעד ןעגָאלש שממ טלָאװעג םחיא ּבָאה ךיא .ןעריפָאזָאליפ

 ,גנומיטש רעטוגַא רהעז ןיא יקטניטַאינש זיא ןערהָאפעגקעװַא

 .טַאטלזער ןעטוג ַא ןיא טּבױלג רע זַא ,ןערעווש ןָאק ךיא ןוא

 ;ףָאזָאליפ רעד ,רעקיטּפעקס רעד ,ךיא ןיּב רהָאפקעװַא ןייז ךָאנ

 ,טשינ סײװ ךיא ,טשינ טײװ ךיא, :רעֿפלעװ ,ךיא

 ןוא ןע'נָאעל רַאפ עסעמ א טלעטשעּב ּבָאה :טשינ סײװ ךיא

 --עסעמ עצנַאג יד טרעהעגסיוא רָאנ טשינ ּבָאה ךיא ,ן'עקלענַא

 יּפעקס ן'טימ רהָאיצרַאװש םוצ ;ךילטייד טציא ךיוא ביירש ךיא

 טײװ ךיא ןיימ טימ ןעמַאװצ ץעיפָאזָאליפ רעד טימ ,םזיציט

 ;טשיג
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 סױרַא-טרהָאּפ טציא ,גָאט ןעבלַאה ךָאנ רעגײזַא סגייא
 ףיוא ,תוחפל ,ןעמיטשנייא זומ עקלענַא .ווָאשָאלּפ ןייק יקסגיטַאינש
 טכער טוש ןייק טשיג טָאה יִז ,הנותח יד ןעגעלוצּבָא ;ךַאז ןייא
 ּפָאק ןיא רימ ןעמוק גָאט ןעצנַאג א ..ןירעד ןעגָאװצּבָא רימ
 ךָאג טוהל רהעז זיא יקצימָארק .תונויער ענעדישרעפ ןיירַא
 טכוז סָאװרַאפ ָאט--ָאטשינ לעפייווצ םוש ןייק זיא ןירעד--דלעג
 -ורג ַא זיא עינעמיא סעקלענַא !הלּכ ערעכייר ַא טשינ ךיז רע
 םהיא לָאז ןעמ ידּכ ,ןיקצימָארק רַאּפ טוג יז זיא רשפא ,עס
 םהיא ןָאק טוג סָאד ? םענעמוקעגפױא'נַא רַאפ ןעטלַאה טשיג
 ,תמא זיא סָאד--טּפַאשנַאטרעטנוא יד ןעשיוט םייב ןעפלעהרעפ
 סע ןָאק ,רשועינַא רַאפ ןעטלַאהעג טרעו סָאװ ,יקצימָארק רעּבָא
 -לעגַא ,יז זַא ,םינּפַא ,ןדנ ןעסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ ןעניפעג ץלַא
 זיא סָאװ ןוא ,גנַאל ןיוש םהיא טלעפעג ןוא םהיא טלעפעג ,עק
 נםהיא טלעפעג עק לטנַא טָאװ ,רעדנואוו סָאד

 ןעּפיל עניימ ןופ טרָאװ ןייא ףױא יז טָאה טרַאװעג ןוא
 -הומ יד ךָאד טּביירש .גנוטער ַא ףיוא ,קילג ףיוא טרַאװ ןעמ יװ
 -טָאװֿפ טרַאװעגּבָא גידנעטש טָאה דניק עמירָא סָאד, וַא ,עמ
 סע ",דנעה} ענייז ןופ ףירּב יד ןעמהענוצרעגיא ,ןיקסוװָאט
 רימ טעװ ץלַא סָאד זַא ,קנַאדעג םעד ייּב ןילקערש רימ טרעוו
 רימ רעביא טגנעה טױט רעד זַא ןוא ןערעװ טקנעשעג טשינ
 רימ וצ ךילנהע ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ יד רעגיא ןוא

 נא
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 ,רנעווָא ןיא רענייז א ןהעצ

 ןעשיגלַארװענ ןעקרַאטש ַא טריּפשעג ךיא ּבָאה גָאטייצ

 ןופ רעֹּבֶא ,ןעגנַאגעגֿכרדַא רע זיא טציא ;ּפָאק ןיא גָאטהעװ

 ךיא ןיטעג גנורעדורוצ ןוא ןעפָאלש טשינ ןופ ,עיגלַארװענ רעד

 יָאנּפהרעּפ ךימ טלָאװ ןעמ יװ טקנוּפ ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ךימ

 ןוא ,גנוטכיר ןייא ןיא ץלַא טײברַא סָאװ ,חומ ןיימ ,ןעריזיט

 -וצ יד טהעז ,הבשחמ ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ןעצנַאגניא זיא

 טשיג יװַא לָאמנײק ךָאנ יז טָאה רע יװ ,ךילטייד ױזַא טפנוק

 ןיא ךימ ןיפעג ףךיא זַא ,סױא שממ רימ טזײװ סע .ןהעזעג

 טלהעצרעד עקלענַא סָאװ ,ץלַא סָאד רעה ךיא ןוא ווָאשָאלּפ

 רָאְו ךיא ּבָאה יװַא יװ ,ךימ שודה ךיא רעּבָא ! ן'יקסגיטַאינש

 ןייק רימ ףױא טעװ יז ?טַאטלװער ןעטוג ַא ףיוא ןעפָאה טנָאקעג

 -לֲאֹפ ַא רָאנ ,הרעשה ןייק טשינ ןיא סָאד ןעּבָאה טשינ תונמחר

 -יוא סיפע רָטְפ תמאב טמוק רימ טימ ,גנוגייצרעביא עגידנעטש

 ףס ַא ךיא ,ןיירגעפ טציא רָאג זַא ,להיפ ךיא ,טֿפילגהעװעגרעס

 רעב .רעהַא ויה דניקַא ןעװעג טלָאװ ךיא יוװ טקנופ ,ןעַֿאז

 ןָאק ךיא זַא ,טלַאה ךיא .גיטעמוא ךילקערש יוא זיא רימ

 זַא ,טרָאװ סָאד ןעכעגעג רימ טָאה יקסניטַאינש .ןערעוו קנַארק

 ןיק ךָאו ןיא רעהַא ריב .ןעריפַארגעלװט ףכית הימ טעװ רֶש

 טעיג םוש ןײק ףימ טעװ יז םגה ,ןעװעג טשינ עמַארגעלטט

 יי אש אי | .ןעגנערב טשיג

 בעי
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 ,ינוי ןעמ-29 עד

 -גיא רהיא זיא טָא ןוא ,ןץיקסגיטַאינש ןופ עמַארגעלעט א
= 
 ט 641

 ןיא ךיז זָאל ןוא תוחוּכ יד ףיונוצ םהענ .טסיזמוא ץלַא
 "היירֲא טלצװ רעד

 !עקלענַא ןיימ ,ןָאט ױזַא לעװ ךיא |

 = יי.
 6 צעל טלה לא 6 קעעקימ נט יא
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 ,לירּפא ןעט-9 םעד ,זיראפ

 טרהיפעג טשינ ּבָאה ךיא יװ םיׂשדה ןיינ רעּביא ןיוש
 -רַא רעגיוָאדרעד וצ טנהעװעג יױזַא ןיִּב ךיא םגה ,ךוגָאט סָאד
 בָאה ךיא רעּבָא .סיפֶע טלהעפ רימ יװ ,ריפש ךיא זַא ,טייב
 ערעװש סָאד טגינײּפעג ךימ טָאה סע !סָאװ וצ :טגָאזעג רימ
 -עג עניימ ןענעֿפײצרעפ וליפֲא לעװ ךיא בוא זַא ,,ןייזטסואוועג
 ןעקנַאדעג סלַאקסַאּפ יװ ,סיורג ױזַא ןייז ןעלָאז סָאװ ,ןעקגַאד
 יד ןופ ךָאנ רעֿפעה ןוא ןעשינעפיט-םי יד ןופ ךָאנ רעפיט ןוא
 ןייא םעד ןעֿכַאמוצרעּביא ןעגנילעג טשינ ץלַא רימ טעװ ,ןעטלא

 -יזָאדמעד רַאֿפ .טַאהעג-הנותח טָאה עקלענַא זַא--טקַאפ ןע'טושּפ
 ןעּבעל סָאד .דנעה יד ּבָארַא רימ ךיז ןעוָאל טקַאפ ןעג

 -סָאד זַא רעּבָא ,ליצ ןייא ףיױא טרירטנעצנַאק לָאמלײט טרעװ
 שגעמ רעד טשינ סײװ ,טרעטשוצ גנולצולפ טרעװ ליצ עגיזָאד |

 -גהעוועג עמַאס יד ןעליפסיוא ,רעגייטש ַא ,רע ףרַאדעּב סָאװ וצ
 ףילרעֿפעל ןוא הנושמ ליפַא זיא סע .סעיצקנופ-סנעבעל עֿפיל
 ַאזַא ןיא ןעניפעג גנַאל ךימ ּבָאװ ךיא רעּבָא ,ןענהָאמרעד וצ
 זיא ןהעג וצ ןָאטעגנָא ךימ ּבָאה ךיא תעשמ : דנַאטשוצ!



 ,שטיוועקנעש ךייונעה | | נג

 ןפוא םושּב ךימ ךיא ּבָאה ,בולק ןיא ,רעטַאעט ןיא ,טדָאטש
 *!סָאװ וצ, : עגַארפ רעֿכילנייּפַא ןופ ןעיירפעב טנַאקעג טשינ

 ךיא ידֹּכ ,ןעּבָאה טפרַאדעּב ךיא ּבָאה טייצ קיטש ַא ןוא
 ךיא זַא ,ןענהָאמרעד ךיז ןוא ןעקנַאדעג יד וצ ןעמוק ןענָאק לָאז
 -גהע טליפעגסיוא ןוא דרָאב יד טריזַארעג ,טגָאטימעג ךָאד ּבָאה
 -רע יד ןיא ,רהיא טימ טפַאשטנַאקעּב רעד זיּב סעיצקנופ עכיל
 דנַאלסיא ןיא ןליּפַא ,טזײרעגמורַא ךס ַא ךיא ּבָאה םישדח עטש
 יד ,סערעוָא עשידעװש יד ןהעזעג ּבָאה ךיא זַא רעּבָא ,ןעוועג
 טשינ ךיא ּבָאה ,סרעזייג עשידנַאלסיא ןוא ןעדרָאימ עשיגעװרָאנ
 ץלַא ךימ ּבָאה ךיא .קורדנייא ןערַאּבלעטימנוא םוש ןייק טַאהעג
 עקלענַא ,רעגייטש א ,טלָאװ סָאװ ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז טערַאטסעג
 סָאװ ןוא ,דליּב סנעי רעדָא סָאד ןהעזעג טלָאװ יז ןעוו ,טלהיפעג
 טימ טקוקעג ּבָאה ךיא ,טרָאװ ןייא טימ ;טגָאזעג יז טלָאװ
 טימ טלהימעג ןוא ּפָאק רהיא טימ טֿכַארטעג ,ןעגיוא ערהיא
 -רעד ךימ לָאז ךיא ,ןעװעג גונעג זיא סע רעּבָא .ץרַאה רהיא
 -םודנעה ןיּב ךיא יו ,אקצומָארק יורפ ן'וש זיא .יז זַא ,ןענהָאמ
 -עג רעטיײװ ןוא ףיש רעד וצ רעדָא גוצ םוצ ןעפַאלעג םודנעּפ
 -פיוא ךימ טָאה ,ןהעזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד םורָאװ ,ןערהָאפ
 .ןעריסערעטניא וצ טרעהעג

 -ַאס יד ןופ ענייא זיא סָאד סָאװ ,ןופרעד ךיא ּבָאה סָאװ
 רימ זיִּב סָאװ ,סעמַארד עטֿפַאלעגסױא ןליפַא ,עכילנהעוועג עמ
 זיא טױט רעד .םישּפס רעדנעזױט טימ ןעּפָאלרעּפ יז ןענעז

 ךיז טֿכַאד ןעגעװטסעדנופ ,ןעמעלַא ןופ לרוג רעד ךיוא ךָאד
 יז רעטנוא ךױא טהעג םהיא טימ ןעמַאװצ זַא ,ןע'טסוג ןעדעי
 .רעטנוא תמאּב טהעג יז ןוא ,טלעוו

 טרעלקרעפ טשינ ךיוא ךימ ּבָאה ךיא ןוא טשינ סייוו ךיא
 עטשרע יד ןופ ןעלהיפעג עניימ ןעפור ןָאק ןעמ יצ ,םעד ןעגעוו
 -יזָאדיד זַא ,רָאג סייוו ךיא .גנולפייווצרעפ עֿכילדנענוא--םישדח
 ןעטשרע םוצ ןוא ןעזעװ ץנַאג ןיימ טּפַאֿכרעפ טָאה יורפ עג

 ןעמוק ןָאק סָאװ ,טײקטסוּפ יד ןענַאטשרעפ ךיא ּבָאה לָאמ
 | .ןעשנעמ ןעטּבילעג-סייה ַא ןופ טוט ןיֿכָאנ

 .ןעוועג-חצנמ ןעטייהנהעוועג יד ןעּבָאה רעּבָא זײװֿפעלטיב
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 ,גנוניישרעד עֿכילנהעװעג ץנַאגַא זיא סָאד זַא ,ךיז טֿכַאד רימ
 -הרוחש-הרמ רהעז ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ טנָאקעג ּבָאה ךיא
 -יוא יד ןעטלַאהרעד יז ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,טמיטשעג גיד
 לָאמַא ןענעז ייז לייו ,רַאפרעד זיולּב טייקֿכילהערט עֿכילרעס
 .םרָאפ רעגיזָאדרעד וצ טנהעװעג ןענעז ןוא ךילהערפ ןעוועג
 ךיא ןעװ ,טייצ ַא ןעמוקנָא טפרַאדעּב ךיוא רימ רַאפ ךָאד טָאה
 לייו ,גָאטהעװנהײצ םעד ןעלהיפ וצ ןערעהפיוא טפרַאדעּב ּבָאה
 .ץעקלענַא םהענעגנָא טשינ ןייז טנָאקעג טָאה גָאטהעװ רעד טָא
 ,גנורעוילגרעפ ןימ ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא ךיא ןיּב ,םעדרעסיוא
 םס ם'ניא לעטימלייה א ןענופעג תמאּב ךיא ּבָאה טצעלוצ רעּבָא
 : : ,אפוג

 ןעשיווצ טגָאז סָאװ ,ןינירַאפ טנעיילעג לָאמַא ּבָאה ךיא
 סָאװ ,םעדֿכרוד סיּב-ןענָאיּפרָאקס ַא ןעלייה ןערּפַאק יד זא ,ןרעדנַא
 .,טרָא םענעגייא םעד ףױא ןעסייּבנייא רעדיװ ךיז ןעזָאל ייז

 ָאפוג טפיג ם'ניא טפיגנעגעג ןימ ַאזַא ,ןָאיּפרָאקס ןימ ַאזַא
 -עג זיא סע, :קורדסױא ם'ניא ןעשנעמ עלַא יװ ,ךיא ןיפעג
 ",ןהעש

 ןא-ףהעשעג זיא סע דיל ךיא ןוא--ןהעשעג ויא סע
 ,ןייזטסואוועב ןעגיזָאדמעד ןיא .ןעדייל וצ ןערעהפיוא לעװ ךיא
 --ץג ַא ןַאהרַאפ זיא ,ָאטשינ גנונּפָאה םוש ןייק ןיוש ויא סע זַא
 -גיא םענעי ןיא גידנעטש ךימ ןהָאמרעד ךיא .גנוגיהורעב עסיוו
 :טּפעלשעגקעװַא םהיא טָאה סָארטש-ַארַאגַאינ רעד סָאװ ,רענַאיד
 זַא רעּבָא ,זוחוּכ עלַא טימ טלעגנַארעג ךיז וע טָאה תליו 7
 טָאה ,ָאטשינ גנוטער םוש ןייק ןיש סע זַא ,ןהעזרעד טָאה רע
 אנד ןץפיוא טגעלעגרעדינַא ךיז ,רעדור םעד ןָאטעג ףרָאװ ַא רע
 .ןעגניז ןעמונעג ןוא לעפיש ןופ

 .ןעגניז וצ טיירג ךיוא ךיא ןיּב טונימ רעגיטציא רעד ייּב
 סָאװ ,הלעמ יד סָארטש-ַארַאגַאינ רעד טָאה ,סנעגירעּביא

 -וצ ןיטולחל רענעי טרעװ ,קעװַא ןעצימע טּפעלש רע בוא זַא
 סױרַא ןעפרַאװ סָאװ ,ןעמָארטש ענױזַא רעּבָא ןַאהרַאפ } טשרומ
 ,יקַאט יא ױזַא ןוא ,ןעלזניא עטיוט ,עגידמַאז ף וא ןעשנעמ םעד
 ,רימ טימ ןהעשעג



 א

 ,שטיוועקנעש ךירנעה , 24

 א
: 

 שנעמ רעד זַא ,ןילמענ ,ןהעזרעפ יא ּבָאה ךַאז ןייא |

 ךיז טריסערעטניא ,ךילקילגמוא ןוא ןעגָאלשרעד קרַאטש זיא סָאװ

 ,רעֿכילקילג ַא שנעמ ַא יװ ,טײקֿפילנעזרעּפ ןייז טימ רעגינעוו -

 רעד ןַא סָאװ ,דנַאטשוצ ןימ ַאזַא ןיא ןענופעג ךימ ּבָאה ךיא

 רימ וצ ןעמוקעג ומצעּבו ודובּכּב טלָאװ ,רעגייטש ַא ,לזמ רעוייּב

 םהיא ךיא טלָאװ *!לעווייט רעד ךיד טּפַאֿפ, : ןָאטעג גָאז ַא ןוא

 טגָאזעג ןוא *!לעווייט רעד ךימ טּפַאכ ,טוג רהעז; : טרעפטנעעג

 ירעפ ּבָאה ךיא סָאװ ,גנולפייווצרעפ ןופ טשינ סע ךיא טלָאװ

 ךיז וצ טײקגיטליגֿפײלג רעפיט רענעי ןופ רָאנ ,ןעקלענַא ןערָאל

 .  ירימ םורַא ץלַא וצ ןוא

 סָאװ ,ריצנַאּפ רעטעוועטרַאהרעפ רעטסעפ ןימ ַא זיא סָאד

 .ךיא םהיא טֿכַאמ רע--,ןעשנעמ םעד טצישעב רע רָאנ טשינ

 ךיז טעװענַאש סָאװ ,רעד זַא ,ךילריטַאנ זיא סע ,ךילרהעפעג

 | .ןעװענַאש טשינ ןעטייווצ ַא ךיא טעװ ,טשינ

 סָאװ ,םעד ןעגעװ ,ךילריטַאנ ,טשינ ךיז טלעדנַאה סע

 ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד .ןענע'גרה'רעד ןעצימע ןעלעו לָאז ךיא

 -קַארּפ ם'ניא .טרעוו ןעשיטערָאעט ַא טּפױהרעּביא טָאה ,טגָאזעג

 םורָאװ ,ןיפרעד טפינ ןעדָאש ןייק רענייק טָאה ןעבעל ןעשיט

 -רעפ ,םזיאורטלַא םעד טרענעלקרעפ טײקגיטליגֿפײלג יד ּביוא

 יא ןעװ .םזיאָאגע םעד ליפוזַא ףיוא ךיוא רעּבָא יז טרענעלק

 ךיא טלָאװ ,לעטנַאמ ןייא רעטנוא ןעפָאלשעג ןעצימע טימ טלָאװ

 ךיא רעּבָא ,לעטנַאמ ןעצנַאג םעד ןעּבעגעגקעװַא טשינ םהיא

 ןייז ןָאק שנעמ ַאזַא .ןֶעצנַאגניא טּפעלשעגּבָארַא טשינ ךיוא טלָאװ

 ןעו ,לַאפ םעד ןיא רָאנ ,ךילרהעפעג רהעז וליּפַא ,ךילרהעפעג

 . ףױא זיולּב ךיז טציטש סָאװ ,הור ןייז םהיא ןערעטש ןעשנעמ

 םהיא ןעגניווצ ןוא ,ךיא םענעגייא ןייז ןופ גנוצנערגעב רעד

 -יז יד םהיא וצ טמוק טלָאמעד .טייקגיטעט רעטגנערטשעגנָא וצ

 -'תונמחרּב'נוא יִד ךיוא טימרעד ןעמַאזוצ ןוא ,ךיז ןיא טיײקרַעֿכ

 2 : יי .ןישַאמ ַא ןופ טפַארק עגיד

 טייקרעכיז עשינַאֿכעמ יד טָא ןעמוקעּב ךיוא בָאה ךיא

 */ב ךיא ּבָאה טייצ רעסיװעג ַא טניז .תוחוּכ ענעגייא יד ןיא

 ירעביא טרעװ ןעליװ ןיימ ןוא ןעקנעד טרַא ןיימ זַא ,טקרעמ
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 סָאד ןוא רעהירפ יװ ,רעקרַאטש ךס ַא ןעשנעמ יד ןעבעגעג
 ןוא הואג ,עּבילנעגייא .טייז ןיימ ןופ הימ םוש ןהָא רָאג טמוק
 -כַאווש ןוא שינעלקנעווק ןופ םירוקמ עגיטלַאװעג ןענעז עירעטעק;ק
 עיטַאּפמיס ךיז וצ ןעפורסיורַא ,ןעלעפעג ליו שנעמ רעד .טייק
 ףױא ןייא רע טהעג םעד ּבילוצ ןוא גיניזטסואוועּבנא טעמּכ
 -יד ּבױא ,טיײהרהַאװ רעד ןופ ןעדָאש םוצ ,תורשּפ רעדנעזיוט
 ןעצנַאגניא טשינ גָאט ןעגיטנייה ייּב זיא עירעטעקַאק עגיזָאד
 -עלקרעפ קרַאטש ,תוחּפל ,ךיז יז טָאה ,רימ ןיא ןעדנואוושרעפ
 יו יװַא ךימ טלעטש ץלַא וצ טײקגיטליגֿפײלג יד - ןוא טרענ
 טייצ רעד ןיא טקרעמעּב סע ּבָאה ךיא .ןעמעלַא ןופ רעֿפעה

 ןענעז ָאד .זירַאּפ ןיא ,טציא סרעדנוזעּב ןוא העיסנ ןיימ ןופ
 ,רימ ןעגעג גוצרָאפ טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ךס א ןעוועג
 ןהעשעג זיא סָאד ןוא ,ייז ןעגעג גוצרָאפ ךיא בָאה רעּבָא טציא
 ךימ טריסערעטניא גוצרָאפ רעד ליײװ ,רַאפרעד ךילטנעגייא
 ,ייז יװ ,רעגינעוו

 טלָאװ סָאװ ,ןעשגעמ ַא ןופ קורדנייא'נַא ךיא ךַאמ ללּכּב
 -יװ ןיימ לייו ,טשינ סע ליו רע רָאנ ,שיגרענע ןייַז טנַאקעג
 ףעטּפַאשנעדײל יד וצ הריּתס רעטקערידַא ןיא טהעטש ןעל
 .ֿכַאװש עגידרעהירפ ןיימ ןעמוקעּב קירוצ לעװ ךיא סָאװ ,טָאז
 -רעד ךיא רעלקרעד ,ץלַא ןיא גנונֿפער ַַא ךיז ןעּבעגוצּבָא טייק
 טשינ ױזַא ךיא ןעמ ןָאק ןעגנוגנידעּב עסיוועג ייב סָאװ ,טימ
 -ליגֿכײלג ןיימ .ןעּבעל ןעלעוװ--ערעדנַא ייּב יװ ,ןעבעל ןעֶלצוו

 .טגייפ רעטרירטנעצנָאק רעד ןופ אמתסמ ךיז טמהענ טייקניט
 -גהע גינעוו ױזַא ןַאהרַאפ ויא רעבירעד ןוא ןעבעל םוצ טפאש

 .ּבַא רהעמ טציא ןיִּב ךיא .ן'סיוועד ןוא רימ ןעשיווצ טויקכיל

 ןעגָאז טנָאקעג טְלָאװ ךיא ןוא ,רעהירפ יװ ,שנעמ רָעְטֹולּב
 םוצ .סֿכילרהעפעג ַסיֵּפָע ָאד זיא רימ ןיא זַא ,טעלמַאה יו
 עלַא .געו ןיא ןעלעטש טשינ רענייק רימ ךיז טעװ ,רַעַּבַא קילּג

 יד זיולַּג ,ייֵז וצ ךיִא יו ,גיטליגֿכײלג יוִזַא ךיוא ףימ וצ ןענעז
 ףֵעֹּבֶא ,רעהירפ יו ,ְךָאֵנ ךימ טּביל אשרַאװ ןיֵא ׁשױָאד עמהומ
 :א ןֶעויִטקַא ףהיא ןערָאלרעפ טָאה : ?  רתיא ןַא ,ןייפ ןיא
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 טשינ ןיש ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ליפױזַא ףיוא ,תוחפל ,רעטקַאר

 | .ךודיש א רַאֿפ ןעקערש וצ סָאװ

 .לירּפַא ןעט-4 םער

 טכיילגרעפ ּבָאה ךיא סָאװ ,טײקגיטלינֿכײלג ןיימ ,ַאוװ-וא

 סיוא רָאנ טהעז ,רילָאק ַא ןהָא ןוא םעט ַא ןהָא ,רעסַאװ ןייר טימ

 -פױא רהעמ טימ רהיא וצ וצ ךיז ןעמ טקוק .ןעסיוא ןופ ױזַא

 עניױזַא םורַא-ןעמיװש רהיא ןיא זַא ,ןעמ טהעז ,טײקמַאזקרעמ

 סָאד .טײקגיטֿכיזֿכרוד רהיא ענטומ ןעֿכַאמ סָאװ ,ךעלדנעקלָאװ

 רָאנ ,ןעּבילברעפ טשינרָאג זיא רימ ןיא ,(=עיזַארקניסָאידיא זיא

 ריּפש ןוא ּביל טשינ םענייק ּבָאה ךיא .ןעּבילּברֶעפ זיא סָאד -

 -נעמ עֿכנַאמ רעּבָא ,טפַאשטנייפ עוויטקַא ןייק םענייק וצ טשינ

 -ָאדיד וצ .לעקע ןעטטֿכילקערש םעד רימ ןיא ןעקעוורעד ןעש

 טקעװרעד רע .יקצימָארק ,רעגייטש ַא ,טרעהעג ןעשנעמ עגיז

 -וצ רימ טָאה רע סָאװ ,ןײלַא רַאפרעד טשינ ןיוש לעקע יוימ ןיא

 ,סיפ עגנַאל טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ךיוא רָאנ ,ן'עקלענַא ןעמונעג

 ךיז טקירד ,ןעמזינצגרָא עֿכנַאמ ןופ טפַאשנעגײאינַא---עיזָארקניטָאידיא (*

 טשינרָאג ןעלהיפ רעּבָא ערעדנַא ,ייא עכַאװש ַא ןעגנילשּבָארַא םיּב םירוסי עכיל

 .עזָאד2םס רעקרַאטש רעטיורג ַא ןופ גניקריוו יד |
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 לוק ןייז סָאװ ןוא ןעקעטש ַא יװ ,גנַאל זיא רע סָאװ ,הינק עניד

 -ָארק .לעֿבלהימ-עװַאק ַא ןופ ײרעקַאנק רעד ןיא רימ טנהָאמרעד
 -ױטשּבָא'נַא טֿכַאמעג רימ ףיוא גידנעטש ,סנעגירעּביא ,טָאה יקצימ

 ,טנהָאמרעד טציא םהיא ּבָאה ךיא בוא ןוא ,קורדנייא ןעגידנעס

 טוָאל ןעשנעמ עֿכנַאמ וצ לעקע רעד ליײװ ,רַאפרעד סע זיא

 טכַאױט ךיא .טייקפרַאש רעדנוזעּב ַא טימ רימ ןיא ןעריּפש ךיז

 -רענ סיּפע ךימ טסיוטש ייז ןופ סָאװ ,ןעשנעמ יד ןופ גידנעטש

 -צימָארק וצ זױלּב ןעגיוצעּב ךיז טלָאװ סָאד ןעו .ּבָא שיאעוו

 -דנעטשרעפ ןעװעג ךָאנ סע טלָאװ ,רעטומ סעקלענַא וצ ןוא ץ'יק

 ךיא זַא ןעלעטשרָאפ טנָאקעג רימ טלָאװ ךיא תמחמ ,ךיל

 רעּבָא ,לעקע טימ טריקסַאמרעּפ ,טפַאשטניפ יײז וצ ריפש

 -עג עהעדנַא ךיא ןורּכז ןיימ ףיא ןעהעטש ייז טימ ךיילגוצ

 טפַאשטנייפ רימ ןיא טקעװרעד לָאמַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעטלאטש

 דנַאטשוצ םעד טימ ןרעלקרעד טשינ ןעמ ןָאק סָאד .לעקע רעדָא

 ,רנזעג יױזַא לָאמנײק ךָאנ ןיּב ךיא םורָאװ ,דנוזעג ןיימ ןופ

 :ױזַא סע ךיא רעלקרעד רעּבירעד ןוא ,טנייה יװ ,ןעוועג טשינ
 טָאה טײצ יד ,עּביל יד ןעמונעגוצ רימ ייּב ןעגָאה ןעשנעמ

 רעגידעּבעל ַא יװ ױזַא רעּבָא ,טפַאשדנייפ ןיימ טנעקירטעגסיוא

 ןוא ןָאק ךיא ליפיו ךיא להיפ ,ןעלהיפ סיּפע ךָאד ןומ שנעמ
 ןעּבילּבעג רימ זיא סָאװ ,םעד טימ בעל

 -ניא טעמּכ ךיא ןיִּב סעיטַאּפמיס עגידרעהירפ עניימ וצ

 סיּפע ךיא ריּפש ןיקסניטַאינש וצ .ןערָאװעג טלהיקעגּבָא ןעצנַאג

 ןעמילייּב טשינ לייוורעד ןָאק ךיא עֿכלעװ ,טייקגידיאחינ-טשינַא
 ,תולעמ עסױרג טימ שנעמ ַא סיװעג זיא רע .קיגָאל רעד טימ
 טרעװ םעד ּבילוצ ןוא ךיז טימ ליפוצ ךיז טקיצטנע רע רעּבָא

 סע טהישעג ,סנעגירעּביא .ןעגָאז רעלטסניק יד יװ ,ךילרינַאמ רע

 ןענעז ןעמעלַא זַא ,טקרעמעּב סָאװ ,שנעמַא זַא ןעטלעז רהעז
 -ייא ןוא ןעֿכירטש עלעודיווידניא ענייז ,םישעמ ענייז ןעלעפעג
 -יא ןייז ןעמוקעּב ביל טשינ לָאז שנעמ ַאזַא זַא ,ןעטפאשנעג
 -נײלַא ןיא ןעלַאפנײרַא טשינ ,ףוט-לּכ-ףוס ,לָאז ןוא ּפיט םענעג
 -גיטַאינש ןייז ליפוצ םוטעמוא לי יקסניטַאינש ,גנורעטעגרעפ
 לוָאּפ 8 רַאפ ןוא ךילריטַאנ טשינ רע זיא רעּבירעד ןוא ,יקס
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 דיר ךיא .טייקלעדייא ענערױּבעגנָא ןייז ןייז-בירקמ רע טעװ
 -וצ רימ טָאה רע סָאװ ,שעּפעד רעפרַאש רעד ןופ טשינ ןיוש
 טימ ,תוחילש רענעגנולעג טשינ ןייז ךָאנ ווָאקַארק ןייק טקישעג
 זיא סָאװ ",ןײרַא טלעװ רעד ןיא קעװַא ךיז זָאל; :עזַארפ רעד
 -עגקעװַא יוו-ייס ךימ ּבָאה ךיא תמחמ ,גירעּביא ןעצנַאגניא ןעוועג
 -וקעּב ךיוא ּבָאה ךיא רָאנ ,הצע ןייז ןהָא ןירַא געוו ןיא טזָאל

 ;הנותח סעקלענַא ךָאנ דלַאּב ,ַאניטסירֿפ ןיא ףירּב ַא םהיא ןופ ןעמי

 רהעז רעּבָא ,ץרַאװ טימ טש'רמולכ ףירּב רעד זיא ןעּבירשעג
 :ַאזַא ךרע-יפל ןיא טלַאהניא רֶעֹד .עזָאּפ טימ לופ ןוא ףרַאש
 םע !ַאקצימָארק יורפ טציא ןױש זיא עקלענַא--ןהעשעג זיא סע;
 טעװ ןופרעד זַא ,טשינ ןיימ רעּבָא ,ריד ףױא גנַאב רימ טוט
 סע טּפַאֿכ .םינינע ערעגיטֿכיװ טָאה טלעװ יד ;טלעװ יד ןעדייל
 רהעק וד רעגָא ,ןעש אמּתסמ זיא ןעיגעװרָאנ !לעווייס רעד
 -עג רימ ייז !טייּברַא רעד וצ ךיד םהענ ןוא קירוצ םוא ךיז
 ,ךילריטַאנ .װ .זַא .א "ןעצרַאה םוצ סייה ךיד קירד ךיא ,דנוז
 סָאד רעּבָא ,ךילּבעטשכוּב רעּביא טשינ ךיא ּביג רעטרעוװ ענייז
 רע טָאה רימ ףױא .ףירּב םינופ ןָאט רעד ןײמעגלַא ןיא זיא
 ןעטעּבעג ךיא ּבָאה לּכ-םדוק לייוו ,קורדנייא ןערעווש ַא טֿכַאמעג
 ןעטסעמוצסיוא ,ןישרַא ןייז ןעהייל רימ לָאז רע ,ןיקסניטַאינש
 ןוא רעגילק רַאפ ןעטלַאהעג ךיוא םהיא ּבָאה ךיא ,קילגמוא ןַײמ
 -עגיטֿכיװ ענייז; זַא ,ןחעטשרעפ טעװ רע וַא ,טנעֿכערעג ּבָאה
 ןעװ ,טלָאמעד רָאנ עזַארפ עטסופ ןייק טשינ ןענעז "םינינע ער
 םהיא ךיא ּבָאה הליחתכל ,ןעלהיפעג טימ ןעדנוּברעפ ןענעז ייז
 רעגיטסייג ןייז ןופ ןעיירפעּב ךימ לָאז רע ,ןעּביירש טלָאװעג
 .רָאג םהיא ּבָאה ןוא טֿכַאדעּב ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא ,תוסּפורטוּפַא
 -טֿפײל עמַאס רעד זיא סָאד זַא ,ןיימ ךיא .טרעפטנעעג טשינ
 | .ןעגנוהיצעב ערעזנוא ןעסיירוצרעּביא לעטימ רעטס

 -עג עניימ ןעריזילַאנַא רעפיט ןעמונעג רעּבָא ּבָאה ךיא וַא
 -ָאװעג ןיּב ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,ןהעזעגנייא ךיא ּבָאה ,ןעלהיפ
 / צנייז ּבילוצ זױלּב טשינ ןעמוקעג ןיא ,םהיא וצ טלַאק ןער
 |ןייז-לחומ טשינ םהיא ךיא ןָאק גולפ ןיא .ןעשעּפעד ןוא ףירב
 .רַאּבקנַאד טפרַאדעּב ךילטנעגייא םהיא ּבָאה ךיא סָאװרַאפ ,סָאד
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 ּבָאה סָאד .ץעקלענַא ןוא רימ ןעשיװצ גנולטימרעפ ייז ; ןייז

 . בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד יקַאט רעּבָא ,ןעטעּבעג םהיא ךָאד ךיא

 ןיימ טײרטרעפנָא םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעטעּבעג םהיא סע

 ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,לעפיש ןימ ןופ רעדור סעד ןוא לרוג

 טרּפ ןעסיוועג ַא ןיא ןוא טײקֿכַאװש ןיימ ןיא ןעוועג-הדומ םהיא

 טא ויא ,טצעלוצ ,סָאװ ןוא סופורטוּפַא ןיימ רַאפ םהיא טֿכַאמעג |

 עניז ךרוד ןעמיקעג ,ןעגָאז וצ יװַא ,קילגמוא ןוא הדירי יד

 .םהיא וצ ןערָאװעג טלַאק ךיא ןיב רַאפרעד יקַאט טָא--דנעה

 ןוא ןילַא ךיז וצ גנורעטיּברעפ ַא טצעזעגּבָא ךיז טָאה רימ ןיא

 ןיִא ךיז טָאה רע לייװ ,ןיקסניטַאינש וצ ךיוא גיטייצֿכײלג

 ,טגילייטצּב םעלַא םעד

 רעּבָא ,גיד'רשוי טשינ זיא סָאד זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא

 טנערּבעגסױא זיא טפַאש'רבח ןיימ :ןעפלעה טשינרָאג ןָאק ךיא

 ,טֿביל ַא יו ,ןערָאװעג
 םעד ןעּבעגעגרעטנוא דלַאּב טשינ ךימ ךיא ּבָאה ,סנעגירעּביא = |

 -יצעּב עטנהָאנ ץנַאג ןיא ןענַאטשעג ןיּב ךיא ,טפַאש'רבח ןופ להיפעג

 ןעּבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד ךילגעמ רעּבָא ,ןיקסניטַאינש טימ ןעגנוה

 -עדנַא ןייק .ַאּפָאריײא ןופ ןעקע ענעדישרעפ ייווצ ףיוא טניואוועג

 ענעי וצ ךיא רעהעג ללּכּב .טַאהעג טשינ ךיא ּבָאה דניירפ ער

 ךיא זַא ,ךימ ןהָאמרעד ךיא ,ןילַא ןוא םַאזנייא ןעּבעל סָאװ ,םיאורב

 ןעסיװעג ַא טימ םעד ןעגעװ טכַאוטעג לָאמ ןייא טשינ ּבָאה

 .חוֹּכ ןופ ןמיס ַא רַאפ ןעטלַאחעג סע ּבָאה ךיא לייו ,ץלָאטש

 ,ייװסעפורג עֿכַאװש יד רָאנ ןעּבעל תויח ןופ טלעװ רעד ןיא

 -ֿכעמ טימ טקנעשעּב ייז טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,עגינעי-יד רעּבָא
 ,ןײלַא ןוא םַאזניא ןעפעל ,לעגענ רעדָא ןהייצ עפרַאש עגיט
 טשיג ךיז ןעגיטיונ ןוא ןײלַא ךיז טימ ךיז ןענעגונעּב ייז תמחמ

 ,סנעגירעּביא ,ןָאק ּפיצגירּפ רעגיזָאדרעד .ףליה רעדמערפ ןיא

 עכילגהעוועגרעסיױא ןיא זיולּב ןעשנעמ וצ ןערעוװ טדנעװעגנָא

 ,בור-יּפ-לע טזייועג טפַאש'רבה וצ טייקגיהעפ-טשינ יד ,ןעלַאפ

 .ןעמַאוצ .ץרַאה ןעקורט ַא רָאנ ,חוּכ ןייק טשינ זיא סָאד וַא
 -גוא'נא סיּפע ןעגרָאצרעפ ןעגעלעג ךיוא רימ ןיא זיא טימרעד

 ךילנהע זיא ץרַאה ןיימ ;טיײקֿפילדניּפמע ןוא דחּפ רעֿכילנהעװעג



 ..סטיוועקגעש ןירנעה = 0

 רעד ייּב ךעלטעלּב ערהיא ןעמַאזוצ-טלעקיוו סָאװ ,עזָאמימ ַא וצ
 -נייק ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,רעדיוװ ,סָאד .גנורהירעּב רעטסנעלק
 .ךַאז רעדנַא'נַא רָאג ןיוש זיא ,יורפ ַא טימ ט'רבח'עג טשינ לָאמ
  ךופ ןעיורפ ענױזַא טימ ןרבח טלָאװעג גידנעטש ךימ ּבָאה ךיא
 ענױזַא ייּב רעּבָא ,ןס ַא ןעמהענ טלָאװעג ּבָאה ךיא עֿכלעװ !

 -געטש ךימ ּבָאה ךיא .טפַאש'רבח ןייק ןייז טשינ ןיוש ןָאק תונוּכ
 ןעכיל'רבח ַא סיּפע ןעגנוהיצעּב יד ןעּבעגעגוצוצ טערַאטסעג גיד
 סָאװ ,סקופ ַא וצ ךילנהע ןעװעג ןיִּב ךיא רעּבָא ,רעטקַארַאֿכ
 -מַאוֿכַאװ יד ןרעפעלשרעפ וצ ,ט'רגּפעג טש'רמולּכ ךיז סֿכַאמ

 -ייא ןָאט וצ קַאּפַא טקישעג םעדֿכָאנ ןוא סעהָארק יד ןופ טייק
 ךיא זַא ,ןעגנורדעג טשינ רעּבָא ךָאנ זיא ןופרעד .ייז ןופ ענ
 -יווצ טפַאשדניירפ ַא ןופ טײקֿכילגעמ רעד ןיא ןעּביולג טשינ לָאז

 .יורפ ַא ןוא ןױשרעּפסנַאמ ַא ןעש
 ןעטסעמ ץלַא לָאז סָאװ ,הטוש ןייק טשינ ךיא ןיּב םדוק

 ךיא זַא ,ּבָארג רהעז טשינ ךיוא ןוא סָאמ רענעגייא רעד טימ
 ןעּבָאה ,רעדיו ,ןעגנוטכַאּבָאעּב עליפ יד ,ןייז-דשוח ץלַא לָאז
 םיוק .ךילגעמ ץנַאג זיא טּפַאש'רבח ןימ ַאזַא זַא ,ןעזיוורעד רימ

 ,ןעגנוהיצעּב ןוא ןעלהיפעג ענױזַא טלעוו רעד ףיוא ןעריטסיזקע
 יז זַא ,סע טזייװעּב ,רעטסעװש ַא ןוא רעדורּב ַא ןעשיווצ יו
 =עז סנעזעוו ייוצ יד ןעװ ,לַאפ םענעי ןיא ךילגעמ ךיוא ןענעז
 ענױזַא זַא ,רהעמֿכָאנ גָאז ךיא . .תוחּפשמ ענעדישרעפ ןופ ןענ
 -ָאה סָאװ ,תומשנ עֿכױה ןיא בור-יּפ-לע ךיז ןעגיטסענ ןעלהיפעג
 ךיוא יװ ,ןעסעומש עשינָאטַאלּפ וצ גנוגיינ ענעריױּבעגנַא'נַא ןעּב
 ןיא ללּכּב ןוא ןעפָאזָאליפ ,ןעטסיטרַא ,רעלטסניק ,ןעטעָאּפ ןיא
 ,ּפיט-ןָאלּבַאש ם'נופ רעֿפעה ןעהעטש סָאװ ,סנעזעװ עלַא יד
 טשינ ןיא רימ ןיא זַא ,זייועּב ַא רַאפ ןעניד ןָאק סָאד בוא

 ,טעָאּפ ַא ןייז ֹוצ גידנעװטיונ זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ רעד ןַאהרַאפ
 :עּב ַא סיּפע ןייַז ,טרָאװ ןייא טימ ,רעלטסגיק רעדָא ףָאזָאליפ
 ףימ ןיא זיא אמּתסמ ,רימ רַאפ רעגרע ךָאד סע זיא ,טייקטמהיר
 טשינ ןָאק ךיא דלַאּביװ ,לַאירעטַאמ רעגיזָאדרעד ןאהרַאּפ טְשיִנ
 ףווָאשאִלַּפ . .ךָאעִל רָאנ יב ךיא דלַאּביװ ,רערעדְנַא ןייק ןייז

 7 יֵקָּפ
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 טימ טעװ עקלענַא ןעו זַא ,טֿכַאדעג רימ ךיז טָאה לָאמַא

 רעדָא ּבייו ַא זױלּב טשינ ןייז רימ יז טעװ ,ןעּבָאה-הנותח רימ

 טשינרָאג ךיא ליוו ,סנעגירעּביא ,דניירפ ַא ךיוא רָאנ ,עטּבילעג ַא
 ןײרַא ּפָאק ןיא רימ ןעמוק תונויער ענױזַא ,ןופרעד ןעטכַארט

 לָעװ ךיא ןמז-לּכ זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,טפָא-וצ ךיוא ױזַא ןיוש

 טשיג החונמ ןייק ץלַא ךיא לעװ ,ייז ןופ ןעיירפעב טשינ ךימ

 | .ןעּבָאה

 אלירפֲא ןעט-4 טעד

 םוק ןוא סיװעד סַאדַאמ טימ רעטפע ָאד ךימ ףערט ךיא
 וצ עדייב ןעגָאמרעפ רימ !טשינרָאג ןוא .רהיא וצ ןיירַא ןליפָא
 א רעטנוא גנוטלארעפ ןוא טײקטלַאק לעסיב שּביה א רעדנַאניא
 .טלעװ ץנַאג ןעגנוהיצעב יד ןענעז רעּבָא ךָאד ,ךַאפ-שא ןעקיד
 ,לעקע רהיא וצ ןעריּפש לָאז ןעמ זַא ,ןעש-וצ דימת זיא יז ,עכיל

 יז ןעּבעג טשיג רימ ליװ ךיא רעּבָא ,טשינ יז ךיא ּבָאה ביל
 טָאה ןוא ןענַאטשרעפ דלַאּב סע טָאה יז .יז ןעסַאהרעפ וצ הימ
  טגער לָאמלײט .ענַאל רעד וצ טסַאּפעגוצ זיא-סע-יוו ךיז
 -ףלעז ןיּב ךיא טָאװ ,ךיז ןיא רעֿכיז ןיּב ךיא סָאװ ,סָאד ףיוא
 ַא ,רימ טימ ךיז יז טנעכער יקַאט רַאפרעד רעּבָא ,גידנעטש
 -יטגיא רהעז ןופ רעביא-טהעג הרפ יד טייל יװ ,ךַאז ענדַאמ

 ןיולּב טשינ .טּפַאשטנַאקעּב רעֿכילנהעװעג א וצ ןעגנוהיצעב עמ
 ןנוא ןעשיװצ יו טקנוּפ ,ױזַא ךיז רימ ןעטלַאה ןעשנעמ רַאפ
 -יפעג רימ תַעשַּב ,טלָאמעד ךיוא רָאנ ,ןהעשעג טשינרָאג טלָאװ
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 .טשיגרָאג טולָאסּבַא רהיא טסָאק סָאד ,גיוא-ףיוא-גיוא ךיז ןענ

 יא יז :טייקנעגנואוצעג א םיּפע ןהעז וצ טשינ זיא רהיא ןיא

 גנומיטש עגיזָאדיד ןוא .סָאמ ַא טימ טלַאק ,סָאמ ַא טימ ךילפעה

 טשינ וליּפַא טמוק רימ זַא ,טייװ .ױזַא רעּביא ךיוא רימ ךיז טיג

 ןעמָאנ םייב ,ליּפשייּב םוצ ,יז ןעפורוצנָא ןויער ן'פיוא

 ךימ טגעלפ סָאװ ,יקסעלַאמ ןעזוק רעשינַאטילָאּפַאענ רהיא

 וליפַא ּבָאה ךיא זַא ,ױזַא ,ףלָאװ ַא יו ,ןעקוקנָא טייצ עטשרע יד

 רע טיג סָאװ ּבילוצ ,ןעגערפ וצ םהיא גיטיונ רַאפ ןעטלַאהעג

 ןיטולחל טציא ךיז טָאה ,רימ ףיוא ןעקוק ֹוצ יױזַא הימ יד ךיז

 רהעז ףוא ךיז ןערהיפ רימ זַא ,ןהעזעגנייא טָאה רע .טגיהורעב

 טָאה רע .רימ טימ טעדגיירפעב וליפַא ךיז רע טָאה ,טקערָאק

  טָאה רע שטָאֿכ ןוא ,ן'ערואַאל ּבילוצ לעוד ַא טַאהעג ָאד ןיוש

 ץנַאג ןעטלַאהעג ךָאד ךיז רע טָאה ןדחּפַא ןופ טשַא ָאד

 -ירַא רעד יװ ,קעװַא ןיוש ןענעז טייצ םישדח עֿכילטע .טסיירד

 רימ ןוא .ענַאװרינ רעד ןיא ןעקנװרעפ ךיז טָאה סיוועד רעמ

 ,טייצ-לבא יד ןעגידנע ךיז סעװ סע יװ ,םעדכָאנ זַא ,ךיז טֿכַאד

 ןיו טעװ סָאד .ןיקסעלַאמ טימ ןעּבָאװ-הנותח ערואַאל טעװ

 ןוא טסויּב א טָאה יקטעלַאמ .טלעװ רעד ןיא לרָאּפ עטסנעש סָאד

 -דלָאג יא טכיזעג ןייז ןופ טוה יד .סואָאניטנַא'נַא ןופ טָאק א

 רילֲאק רעד ןוא לעגילפ-ןעהָארק יװ ,ץרַאװש רָאװ יד ,גיבראפ

 -לעטימ ם'נופ ּברַאפ-רעסַאװ םעד וצ ךילנהע זיא ןעגיוא יד ןופ

 ,םיל םהיא טָאה ערואַאל זַא ,ןייז רשפא ןָאק סע .םי ןעשידנעל

 -עּבוא לַײװױעד רימ ןענעז סָאװ ,תוּביס עכנַאמ בילוצ רעּבָא

 -עג ןיימ ןיא .ּבָארַא ןעניוא ןופ םהיא וצ ךיז יז טהיצעב ,טנַאק

 -גַאגעב ךילפעה טשינ יװַא לָאמ עֿכילטע ךיז יז זיא טפַאשלעז

 ךיא תמחמ ,ט'שודח'עג וליפַא ךימ בָאה ךיא זַא ,םהיא טימ ןעג

 ןייז לָאז רוטַאנ עשיטעטסע רהיא זַא ,טנעֿפערעג טשינרָאג ּבָאח

 -סַא טימ ןעמַאזוצ זַא ,גיטנעק .טײקֿכילפעה טשינ ַאזַא וצ גיהעפ

 ןיא ,רַאז עגדָאמ ַא .עּפיטנַאסק ַא ךיוא רהיא ןיא טציז ץ'עיזַאּפ

 ללּכּב רעדַא ןעילַאטיא ןיא יװ ,רעגינעוו רימ יז טלעמעג וזירַאּפ

 ַאלקיוצ זיא עיואַאל .םי ןעשידנעללעטימ ןופ ןעגערּב יד ףיוא

 8 זיּב ןיא ץַאמשעג רעד ואװ ,זירַאּפ רַאפ ןעש-וצ ןוא שיס
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 רעד ןיא ןהעז וצ זיא סע סָאװ ,רעכילקנערק ַא דַארג ןעסיוועג

 -פילסעה עשיטסירעטקַארַאֿכ יד ואו ןוא טסנוק ןוא רוטַארעטיל

 ךייש ןיא סָאװ .טייקנעש יד יװ ,ןעװרענ יד רהעמ טצייר טייק

 -י'מל טָאה יז סָאװרַאֿפ ,הּביס ַא ךָאנ ןַאהרַאפ זיא ,ץערואאל וצ

 סָאד .ַאנעס רעד ןופ ןעגערּב יד ףיוא גלָאפרע םעניילק א ךרע

 א רעּבַא ,רעֿכילנהעװעגנוא'נא וליּפַא זיא סָאװ ,לֿפש והיא זיא

 -סורג ןעגיה םעד רַאפ ךילגעוועּב גונעג טשינ ןוא רעֿכײלג-וצ

 .ןעבעל ןעגיטלעוו

 רעֶּבָא ,ןעשנעמ עטסנרע עגולק ךס ַא ןַאהרַאפ ןענעז ָאד

 -נָא ךיז ןענָאק סָאװ ,עגינעי-יד לּכ-םדוק ןעּבָאה גלָאּפרע סיורג

 רַאפ עּפלַאמ ַא יו ,דנַאטשנעגעג ןעדעי רַאפ לֿכש ן'טימ ןעּפַאֿכ

 שיגעגיװ סָאד רהעמ סָאװ ןוא ,ןעגיומורַא ךיז ןוא לעגייווצ ַא

 -רע רעד ןײז טעװ רערעכיז ץלַא ,ןעלייװ טעװ שינעהערד ןוא

 ץװַא זַא ,טלהיפ יז רֶעּבָא ,סע טהעטשרעפ ערואַאל .גלָאפ

 יי םוצ ,ןהעג סָאד יװ ,רהיא רַאפ ךילגעמנוא ןענעז ןעצנוק

 קיטסַאנמיג רעגיטסייג רעגיזָאדרעד ןיא .קירטש ַא ףיוא ,ליּפש

 טגיטינ רעּבירעד ןוא ,ןעטקישעג רהעמ ַא רַאפ ךימ יז טלַאה

 -סגנוהיצוצ יד ןרעסערגרעפ טלָאװעג טָאה יז ,רימ ןיא ךיז יז

 ןימ א םהיא ןופ טֿכאמעג טָאה ןוא ןָאלַאס רהיא ןופ טּפַארק

 תמאב טהיצ ןוא עפמינ-םי ַא יװ ,טגניז ןײלַא יז .לעּפמעט-קיזומ

 ַא ,טסליה ערַאלק טרָאד ךיא ףערט רעטפע .ןעשנעמ ךס ַא וצ
 רענייא סָאװ ,עקשטייד עטדנוזעג עגנוי ַא זיא סָאד ,ןיטסינַאיּפ

 זיא י : טריזירעטקַארַאֿפ ױזַא יז טָאה רעלטסניק עגיה יד ןופ

 ",שנעמ רעֿבילגהעװעג ַא יװ ,סיורג יד לָאמ ייווצ זיא יו רָאנ ,ןעש

 יד יז טָאה ,גנומַאטשּבָא עשטייד רהיא ףיוא טקוקעג-טשינ

 ,רימ וצ ךייש ויא סָאװ .גלָאפרע סיורג טַאהעג טייצ עטצעל

 ךיא תמחמ ,עלוש רעטלַא רעד וצ .,ךילנײשרהַאװ ,,ךיא .רעהעג

 טציטשעג ןיא סָאװ ,ןעליפש עגיטנייה סָאד טשינ העטשרעפ

 ןופ ןעשיװַאלק יד ןעגָאלשסױרַא ףױא טסייה סָאד ,זוּכ ףיוא

 ןעליּפש רהיא טרעהעג גנַאל טשינ ּבָאה ךיא ,ןעריװַאלק יד

 ריװַאלק רעד ּבױא וא ,טֿכַארטעג ךיא ּבָאה השעמ-תעכ ןוא

 יסעווש ַא סערַאלק טרהיפרעפ טָאה סָאװ ,שנעמ ַא ןעוועג טלָאװ



 ,שטיוועקנעש ךירנעה ףפרצ

 ךָאנ לַאפ ַאזַא ןיא םהיא טלָאװ יז יצ ,טשינ ךיא סייוו ,רעט
 ַא ףױא ךיא טליּפש טסליה .ןעגָאלשעג רעגיציה ןוא רעזייּב
 ןיא גלָאפרע סיורג ןעּבָאה קרעװ ענעגייא ערהיא ,עינָאמרַאהסופ
 -ַאט עפיט רַאפ יז טלַאה ןעמ .טלעו רעשילַאקיזמ רעגיה רעד
 שנעמ רעד תעשּב לײװ ,רַאפרעד אמתסמ קרעװ עטריטנעל
 ךיא לעװ רשפא :ךיז רע טגָאז ,לָאמ ןעטנהעצ םוצ ייז טרעה
 ,לָאמ ןעטפלע םוצ ןהעטשרעפ סיּפע

 עוייּב ןענעז ןעגנוקרעמעב עניימ זַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא
 ףױא ןיבמ רעּפַאנקַא ןיּב ךיא םורָאװ ,עגיד'הפצוח וליפַא ןוא
 יד ןיא יצ ,עגַארפ יד ןויער ן'פיא רימ טמוק רעטפע  .קיזומ
 לָאז ןעמ ּבױא םורָאװ ! ןייז וצ ףרַאדעּב יז סָאװ ,סָאד קיזומ
 רעד ןופ רָאטעפָארּפ ַא ןייז ןעמ ףרַאדעב ,ןהעטשרעפ ןעלעו יז
 -יומ ןליפַא רָאנ ,םיצרה-םע זיולּב טשינ ןוא ,עירָאטַאװרעסנָאק
 .לעסילש ןעגיטיונ םעד טשינ ןעּבָאה ןעשנעמ עטעדליּבעג-שילַאק
 .טימ גידנעהעג ,ןערָאטיזָאּפמָאק יד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא ,רהיא וצ
 ,סנזַא סיּפע ןעֿכַאמ טשינ לָאמַא ןעלָאז ,געוו ןעגיזָאדמעד
 ןעּבָאה סָאװ ,םינהּכ עשיטּפיגע יד ןופ עטסַאק רעד וצ ךילנהע
 ,ןײלַא ךיז רַאפ רָאנ טייקנעש יד ןיא ןעשינטנעק יד ןעטלַאהרעד

 וַא ,טקרעמעב ּבָאה ךיא לייו ,רַאפרעד סע גָאז ךיא
 -יּב םוצ ,ןיילגרעפ ןיא קיזומ יד זיא ןָא-ןעטייצ סרענגַאװ ןופ
 .ינ יד ,געו רעדנַאנא טימ רָאג קעוװַא ,יירעלהָאמ טימ ,ליּפש
 ןעצינערג יד טרעלעמשרעפ גיליוויירפ טָאה יירעלהַאמ עטסע
 .-ָאזָאליפ ןוא עשיטַארעטיל סיוא-טדיימ ,ץנעטעּפמָאק רהיא ןופ
 ַא טימ ךַאזַא ףיא טשינ ךיוא ךיז טעּפַאװק ,ןעטעשזוס עשיפ
 ןעגיטיױנ סָאװ ,ןעשינעהעשעג ץעשירָאטסיה רעדָא ,לּכשה-רסומ
 טשינ ךיז ןעזָאל סָאװ ,סעירָאגעלַא וליפַא רעדָא ,םישורּפ ןיא ךיז
 -עֹּב יז ,טרָאװ ןייא טימ ,קוק ןעטשרע ן'פיוא ןעשטייטסיוא
 ןוא ןעמרָאפ ענעדישרעפ טימ בָא ךיז טיג ןוא ךיז טקנערש
 -ַאטס ן'רענגַאװ ןופ טייצ רעד רַאפ ,טרהעקרעפ .ןעקעלפ-ןעּברַאפ
 .ָעט ןופ עינָאמרַאה ַא זיױלּב טשינ ןייז וצ קימ יד ךיז טער
 -רַאה רעגיזָאדרעד ןופ עיפָאזָאליפ ַא ךיוא גיטייצֿכײלג רָאנ ,רעג
 רעסױרג ַא סיּפע ןעמוק טעװ ןעכיגניא זַא ,ןיימ ךיא ,עינָאמ
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 ןיא טָאה לעגעה יװ ,ןעגָאז ךיוא טעװ סָאװ ,ןואנ רעשילַאקיוומ
 ,ןענַאטשרעּפ ךימ טָאה רענייא רָאנ; : טגָאעג טייצ רענייז
 ",ןענַאטשרעפ טשינ ךימ טָאה רענייא רעד ךיוא רעּבָא

 ,רעקיומ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טסליה ערַאלק
 סרעדנוזעּב יא סָאד ןוא קיומ רעד ןיא ןעריפָאזָאליֿפ סָאװ
 טימ סיוא ךיז טנעכיײצ ןיײלַא יז לייוו ,טייז רהיא ןופ ךיל'שודח
 -גיק עוויאַאנ עלעה טָאה (:ַאדיטַאירַאק עגיזָאדיד ,תוטשּפ סיורג
 ,טוג ןוא גיטֿכירפיוא ךילרעדנואוו זיא ןוא ןעגיוא עשרעד

 ,סנעטשרע .,רהיא םֹורֲא ָאד ךיז ןעהערד רענעמ ךס ַא
 טגיל סָאװ ,ץייר רעד ,סנעטייוצ ן'א טייקנעש רהיא ייז טגנַאּפ
 יא ךָאד ןוא .טסנוק וצ זתוֿכײש ַא טָאה יז ןעװ ,יורפ ַא ףיוא
 עלַא .ןעמָאנ ןעטוג רהיא ףיוא ןעלאפעג טשינ קעלפ םוש ןייק
 תמאב רהיא טימ ייז טגנַאפ יז תמחמ ,ןעיורפ וליִפֲא ,יז ןעּביױל
 -הערפ ,טײקכַאפנייא ןוא טייקֿפילהערפ ,טייקסטוג רעֿפילנהעוװעגנוא
 -עג יז ךיא ּבָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא ,דניק ַא יװ ,יז יא ףיל
 -רענָאיטנַאּפ ןעֿכַאל רָאנ ןענָאק סע יװ ,יױזַא גידעֿכַאל ןהעז
 הפרחַא ןעוועג רעֿכיז טלָאװ סע סָאװ ,ןערהערט זיּב שממ--טעק
 --ן'ערַאלק טימ ןהעשעג טשינ טלָאװ סָאד ןעװ ,ןעטייל רַאפ
 -סײג א זיא סָאד ,טקנעשעג ץלַא רהיא טרעװ ןעטסיטרַא טלַא
 רשפא רע ןיא ,םזיטסיטרַא ןייז רעסיוא רעּצָא ,פיט רענעש-גיט
 .טּבַאגעּב סרעדנוזעב טשינ

 ףימ טָאה ,ביל טשינ ךילטנעגייא יז טָאה סָאװ ,ערואאל
 "אריטַאירַאק, עגיזָאדיד וַא ,ןעריּפש וצ ןעּבעגנעג לָאמ עֿכילטע
 ,גיטֿכיר טשיג ויא סָאד זַא ןיימ ךיא ,רימ ןיא טּבילרעפ זיא
 ַא ךימ טלָאװ ךיא ןעװ ,ױזַא ןעועג רשפא טלָאװ סָאד רעּבֶא
 -רע רעד ןופ ןוא רחעז רהיא לעפעג ךיא .טערַאטסעגוצ לעסיב
 .מיס א סיּפע רימ וצ טריפשרעד יז טָאה טפַאשטנַאקעּב רעטש
 ךיא רעּבָא ,עבטמ רעּבלעורעד טימ רהיא להָאצ ךיא ,עיטַאּפ
 םוצ העז ךיא תעשּב .יז ןערהיפרעפ וצ העדּב טשיגרָאג בָאה

 ,טלַאטשעגןֿפורפ עטיונעגטסעפ עכיוה א---ַאדיטַאזרַאק (*
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 ,טַײהנהעװעג טל ,רהיא ףױא ךיא קוק ,יורפ ַא לָאמ ןעטשרע
 .-ןעקנַאדעג רעֿכיג ןענעז סָאד רעּבָא ,בור ןעכילגעמ ַא ףיוא יו
 ,להיפעג .ַאזַא ןעיורפ וצ טנייה ךיא ריּפש ללּכּב .סע סקעלפער
 -ַאבטסָאק וצ רערילעבוי םענעזעװעג ַא ייּב ןייז רָאנ ןָאק סָאװ
 .גָאז ,ןיטשלעדיא ןרעיײט א ץעגרע גידנעהעזרעד .םיצפח ער
 דלַאּב רעּבָא ,ןייטש ןעגיױָאדמעד ןעמוקעּב ףרַאד ןעמ :ךיז ךיא
 טרידיװקיל גנַאל ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,ךימ ךיא ןהָאמרעד ףיורעד
 .רעטייװ העג ןוא ןעטפעשעג עניימ

 סַאּפש ןיא ּבלַאה לָאמנייא יז ךיא ּבָאה ןעגעווטסעדנופ
 -תַעֹּב ןוא ָאשרַאװ ןיא טרעצנָאק א ןעּבעג לָאז יז ,טדערעגוצ
 'רהיא טימ ןעמַאזוצ ןערהָאפ לעװ ךיא זַא ,ןעֿכָארּפשרעּפ השעמ
 ,העיסנ ןימ ַאזַא זַא ,ןעגָאז טשינ לעװ ךיא .ָאירַאסערּפמיא סלַא
 טעװ ,ןערעװ טֿכילקריװרעפ תמאּב זיא-סע-ןעו טעװ יז בוא
 .ץייר ןעסיוועג ַא רימ רַאפ ןעּבָאה טשינ

 טָאה עמהומ יד .םײהַא ןערהָאפ םייּב יקַאק טלַאה ךיא
 לָאו ךיא ,טרעדָאפ ןוא ָאׂשֹרֲאְו ןיא זיוה רהיא טקנעשעג רימ
 ןופ טייצ רעד ןיא .ןעטעטילַאמרָאפ עגיטיונ עֿכנַאמ ּבילוצ ןעמוק
 .ָאשרַאװ ןיא גידנעטש ,טנעגירעּביא ,ךיא ןיּב סעגישטשיוו יד
 -ילָאס יד טָא ,עמהומ יד וזַא ,ןעבױלג טנָאקעג סע טלָאװ רעוו
 -טריוו רהיא ןיא ןאטעגנירַא ןעצנאגניא ךיז טָאה סָאװ ,יורפ עד
 צפלטלעװ-ןײרַא ןעציזעּב לָאז ,הקדצ ןוא רעטסיולק ,טּפַאש
 סע .טפַאשנעדײל רהיא ויא סָאד .,סעגישטשיו יד--טיײקֿכַאװש

 סָאװ ,ןעטקגיטסניא עֿכילרעטיר עטינשר"עג יד זַא ,ןייז ןָאק
 ןעּבָאה ,ליּבסגַאמ רעד יו ,טוג יװַא ךיוא יײז ש'נשרי יורפ ַא
 ,גנַאגסיוא'נא ןעמוקעּב םורָאוזַא

 ןוא סעגישטשיװ יד ךרוד טשינ לָאמנייק טזָאל עמהומ יד
 ,דרעפ ערעזנוא ןעפיױל סע תעשּב ,ייז ןופ טקיצטנע דימּת זיא
 ןעקעטשרהָאר ץֿפוא טנהעלעגנָא ,שזַאּפקע ם'גיא יז טהעטש
 סיורג טימ טקוק ןוא ,ּפָאק ץפיוא טוה םענערהָאפעגּבָארַא'נַא טימ
 יז ןיא לַאפֿכרד ןעדעי ךָאנ .טרָאּפס ןעגיזָאדמעד ףיוא ןערּב
 ןעּבעל סָאד יז ט'מס'רעפ זייו'מישדח עצנַאג ןיא ןיינ ךילקערש
 -גוא'נַא סיּפע יז טָאה טציא ,ןיקסװָאטסַאװֿכ ןעֿכילקילגמוא םעד
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 / ָאד לָאז ךיא ,ָאשר ַאװ ןיק ךימ יז טפור ,דרעפ - ךילנהעוועג
 |  / .  .ףערהָאפ לעװ ךיא .םהיִא ןוֿפ תחנ ןעגיולק

 .ןיִב טציא .תוּביס ערעדנַא בילוצ ךיוא ךיא לעװ ןערהָאּפ
  וצ ףָאה ןוא טשינרָאג גנַאלרעפ ךיא ,גיחור ךרע-יפל ןיֹוׁש ךיא
 7 ךימ  ךיא ןעגונעפ ,ךילגעמ ןיא סע ליפיו ףױא ןוא ,טשינרָאג
 / -םולש ּבָאה ךיא ,טרָאװ ןייא טימ ,"ךיא , םענעגייא 'ןיימ טימ
 טשינ טעװ סע זיִּב ,שטילַארַאּפ ןעגיטסייג ןימ ַא טימ טֿכַאמעג

 / ןיימ טימ ןהעשעג זיא סע יװ ,שטילַארַאּפ רעשיזיפ רעד ןעמוק
 - -=יװעג רימ ןיא ןעבילּברעפ ךָאנ ןעגעז ,רעּבָא ,רעדייל ,רעטָאפ
 -לופ טשיג שטילַארַאּפ ןיימ ןיא ייז ּבילוצ ןוא -,ןעגנורעגירע עס
 -גורענירע עגיזָאדיד ןופ ענייא .ןעמָאקלָאפ טשינ ןוא גידנעטש
 --ָארק יורפ רעד וצ ,עקלעגַא עטייווצ יד ,ַאקצימָארק יורפ טסייה ןעג
  טֿפװעּב עקלענַא רעּבָא ,טלַאק ןוא גיטליגֿכײלג ךיא ןיּב ַאקצימ
 ןייטסואועב סָאד הנּתמ סלָא רימ טגנערּב ןוא רעטפע ךימ
 ,טײקֿבַאוװש רעגיטסייג ,טײקשירַאנ ןיימ ןופ ,ךלוש ןיימ ןופ

 - -צד רָאג ןעװעג טוג תמאּב טלָאװ רימ .שואי ןוא רעצ ,גָאטהעוװ

 -עק סָאד ןעטינשעגסיוא ןיטולחל ףימ טלָאװ ןעמ ןעוו ',טלָאמ
 ןעגעוװ ןעגנורעגירע יד ךוז טגיטסעגנ סע ואו ,חומ ןיא לרעמ
 ןיֿפ אזַא רעֹּבָא ,ןעּבעל ךיוא ױזַא ןָאק ןעמ ,תמא .ןעקלענַא

  ןייװעליײװ זומ שנעמ רעד תמחמ ,גיטשינ ךילקערש זיא ןעבעל
 -ַאטס לָאמ סעדעי ,רעדער ןהָא ןעגָאװ ַא יו זיא רע זַא ,ןהעזנייא
  ןעגעװ קנאדעג םעד רעטייוו .סָאװ ןעּביײירטרעפ וצ ךימ ךיא ער

  ףיז טלָאװ ץלַא ןעװ ,ןעוועג ,רעגייטש ַא ,טלָאװ סָאװ ,םעד

 ..טשינ לףמנייק סע טגנילעג רימ רעּבָא ,טגעלעגנעמַאזוצ שרעדנַא

 ןעטיט טעװ ַאקצימָארק יורפ זַא ,רימ ךיז טֿכַאד לָאמליײט

 ךיז ןערהַאפ ךיא ליװ רַאפרעד יקַאט ןֹוא ,רימ ןיא ן'עקלעגַא
 -על-ּבייװ-ןוא-ןַאמ רהיא וצ ,ןעבעל ךילקילג רהיא וצ ןעקוקוצ
 -עז סָאװ ,ןעגנורעדנערעפ עֿכילדיימרעפנוא עלַא יד וצ ןוא ןעּב
 -עג יז ןעּבָאה ןוא רהיא ןיא ןעמוקעגרָאפ ,ךילגיישרהַאוװ ,ןעג

 ךָאנ רימ טעװ רשפא ,ןץעקלענַא רענעי וצ ךילנהע טשינ טֿכַאמ
 זיא סע ,ָאשַאלּפ ןיא רהיא טימ ןעפערט וצ ךיז ןייז טרעשעּב
 ןהעזעג טשיג ךיז טָאה יז יװ ,םעדֿכָאנ זַא ,ךילּבױלגנוא ךָאד
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 .טשיג יז לָאז ,םישדה ןהעצ עצנַאג רעטומ רעקנַארק רהיא טימ
 | .יז ןערעוו רהָאוװעג ןעמוק

 ןיירַא טשינ לַאפ ןוא טשינ ךימ רַאנ ךיא זַא ,ןיימ ךיא
 עניימ ףיא טּפיױהרעּביא ןעֿכער ךיא .ןעגנונּפָאה עשלַאפ ןיא
 .ןעֿכַא עטסנעלק עמַאס יד ןעקריו סע עֿפלעװ ףייא ,ןעוורענ
 ץעקלענַא טימ טנָאקעּב ךימ ּבָאה ךיא תעשב זַא ,קנעדעג ךיא

 רעֿכילנהעװעגנואינַא טימ טּפַאֿכעגמורַא ךימ טָאה ץייר רהיא ןוא
 -ָארק ַא סיּפע זַא ,םעד ןעגעװ קנַאדעג ןייא רעד טָאה ,טפַארק
  ךופ ןעסױטשעגּבָא ךימ ,רהיא יצ טנהענרעד ךיז טָאה יקצימ
 -סָאװ .רעייט ױזַא ןעוװעג טשינ רימ ןיוש זיא יז ןוא ,רהיא
 א סיּפע ןופ ּבײװ ַא זיא יז תעשַּב ,טציא ןייז ןיוש ןָאק עשז
 זַא ,ןייזטסואועּב סָאד ךיז ןיא טגָארט יז תעשּב ,יקצימָארק
 !המשנ ןייז ןוא ףוג ןייז תמאּב זיא יז תעשּב ןוא ענייז ןיא יז
 ךימ טעװ יז זַא ,טייהרעכיז סיורג טימ ןעגָאז ןיוש ןָאק ךיא
 ,טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא ןעסױטשּבָא

 סע ןעװ ,ןוהעװעצנָא ךיא ּבָאה ,ךילטנעגייא ,סָאװ ןוא
 בוא ןוא ,טשינרָאג ךָאד רעדָאפ ךיא !שרעדנַא ןהעשעג לָאז
 עכלעװ ןופ ,ןעדנעטשמוא עניױזַא ןעקורסױרַא ךיז ןעלעװ סע
 זַא ,גידלוש ןיּב ןײלַא ךיא טשינ זַא ,ןערעװ רָאלק טעװ סע
 ,ןהעשעג זיא סָאװ ,םעד רַאפ ךילטרָאװטנַארעפ ןענעז עדייּפ רימ
 ,גנוגידירפעב עסיװעג ַא ןעמוקעּב רשפא ,טלָאמעד ךיא לעװ
 ןעגעװ קנַאדעג ַא ,טשינ ריטנַארַאג ךיא לייוו ,רשפא :גָאז ךיא
 ,דמערפ ןעצנַאגניא רימ זיא המקנ

 רָאנ םקונ ךיז ןעשנעמ ןענעז ןעגנושיוטטנע-עביל רַאפ
 ןעמ טשיטטנע ןעּבעל ןעלַאער ןיא רעּבָא ,ענהיב רעד ףיוא
 -ָאױק יורפ רעד ןעזייוורעד ןעלעוו לָאז ךיא ןעוו .רַאג ןוא---ךיז
 -םדוק ךָאד ךיא ףרַאדעּב ,טלעדנַאהעג טֿפעלש טָאה יז זַא ,ַאקצימ
 -פ} ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןירעד טגייצרעּביא טסעפ ןייז ןײלַא לַּכ
 ךַאז ןייק ןיא ,טרָאװנרהע ,ןיִב ךיא ןעװ ,ןעטונימ ענױזַא רעט
 יד יקח יהי ,טגייצרעּביא טשיִנ ןוא רעכיִז טשיִג
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 םורָאװ ,ַאקצימָארק יורפ ןהעז לעװ ךיא יצ ,ןיוש סייװ ךיא

 סָאד טפיקרעפ טָאה ןַאמ סעקלעגַא וַא ,רימ טּביירש עמהומ יד

 יֿפעשעג עני הּכמ ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ןילקָאװ ןיא טוג

 -נַא ןייק עקלענַא טָאה רעּבירעד ןוא ,חרזמ ןעטייוו ץפיוא ןעט

 ןייק רעטומ רהיא וצ ןערהָאפ ֹוצ יװ ,טַאהעג טשינ הרירּב רעד

 -עגפיוא טייצ עטשרע יד ךיא ּבָאה העידי עגיזָאדיד ,ווָאשָאלּפ

 ךָאד .גיהור ץנַאג ךרע-יפל זיא ,גיטליגכיילג טשינ בוא ,ןעמונ

 ,זײװֿפעלסיּב ךיז טקרַאטשרעּפ קורדנייא רעד ןָא ,ךיא קרעמעג

 "רָא רעגיטסייג ןימ ןופ טּפַאשנעגײא'נַא סע זיא ,טנטנירעגיא

 "נא ןײק ןופ ךיא ןָאק טנעמָאמ ןעגיטציא םעד יב .עיצַאזינַאג

 -עּב עסיורג ַא טָאה לַאּפ רעגיזָאדרעד .ןעטֿפַארט טשינ ךַאז רעד

 םישדח ןהעצ ןיא ,רעטֿכָאט רהיא ןוא ַאנילעצ יורפ רַאפ גנוטייד

 סָאװ ,תואלחנ עגיטרַאסיױרג יד טפיוקרעפ יקצימָארק טָאװ טורַא

 טרָאד ןעּבָאה רעטרעדנוהרהָאי ריפ .ןעקלענַא וצ טרעהעג ןעצָאה

 יד ןוא סעדייז-רעטלע-רעטלע ןוא סעדייז טעקלעגַא טגיואוועג

 יא טָא רעּבָא .ןעּבעל עצנַאג סָּאד ןעּבעגעגּבָא יז טָאה רעטומ

 ,טֿפױקרעפ ךילטימעג ץנַאג ייֵז טָאה ןוא יקצימארק רעה ןעמוקעג

 םורַאזַא ןוא יז רַאפ טְלַהָאצַעַב שוג טהיא טָאה ןעמ לײװ

 ןעדַארדָאּפ ענייז ןופ גלָאּפרע טעד טרעכיזעג רע טָאה

 ,ייז ןופ ןְעַנָאילימ טֿכַאמָעג טָאה רע זַא ,ןעמהענגָא רימָאל |
 ץְדייַּב יד רַאפ ּפָאלק ףעסירגא סע זיא ןעגעווטסעדנופ רעּבָא

 עמהומ יד !םהיא ןופ ןעטכַאױט טציא ייז ןעגָאק סָאװ ,ןעיורפ

 .סָאװ ,ענילעצ ףעקנארק רעד ןעבעג טצז י/ וַא ,ריֿפ טמיירש
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 טּפױקרעפ טָאה ןעמ זַא ,װָאשָאלּפ ןיא טרעהרעד טָאה יז זַא
 ךיא .דנַאטשוצ-דנוזעג רהיא טרעגרערעפ ךיז טָאה ,טוג סָאד
 ,טוט יז סָאװ ,טסואװעג טשינ טָאה עק/ענַא זַא ,רעֿכז ןיּב
 וצ גנוגיטֿפעמלָאפעּב יד ןעּבירשעגרעטנוא םהיא טָאה יז תעשּב
 רַאפ םהיא יז טגידייטרעפ ןעגעוװטסעדנופ .טוג סָאד ןעפיוקרעפ
 ;עזַארפ ַא סעקלענַא ףירּב ןיא רימ טריטיצ עמהומ יד .ןעשנעמ
 ,קילגמוא ךילדיימרעפנוא'נא רעּבָא ,קילגמוא'נַא ןהעשעג זיא סע,
 גידייטרעפ ",גידלוש טשינ ,סנעגירּביא ,זיא לרַאק ןעֿכלעוו ןיא
 רימ טסעװ וד רעּבָא !ּבייװ טוג ,יירט ,םהיא גידייטרעפ ,םהיא
 ןיא ךיד טָאה רע זַא ,ןעטכַארט וצ ןרהעוורעפ טשינ ןעגעווטסעדנופ
 -גיד'ָאחינ-טשינ ַא םהיא וצ טסריּפש יד זַא ןוא 'טגיזיילעב ןעייווצ
 .סיוא טשינ ךָאד ןעלעװ ןעלטרעצ ןייז ןוא ןעזלַאה ןייז .טייק
 ױרפ ןוא .טפיוקרעפ :טרָאװ סָאד ןורכז ןייד ןופ ןעקעמ
 רעד ךָאנ וַא ,טנעכערעג ךָאנ טָאה .עשזעטָארּפ ןייז ,ענילעצ
  -עד ןענָאילימ ענייז ןופ ףליה רעד טימ ףּכיּת רע טעװ הנותח
 --ריּב ,ןהָא שנעמ ַא ןיּב ךיא ..! טוג סעקלענַא ןופ תוכוח יד ןעק
 סָאד טֿפױקרעּפ טשינ לָאמנײק טלָאװ ןוא ?ןעזַארּפ עֿכילרעג
 -עג ץבילוצ שטָאכ זיא ,תוביס ערעדנַא ּבילוצ טשיג ּביוא ,טוג
 ןעלעװ טשינ ןופ ,ךייא וצ טייקיירט ןופ ,טקַאט ןופ .לחיפ
 ןעּבָאה ןעמ זומ סעיצַאלוקעּפש וצ ,ךילריטַאנ .,ךייא ןייז-רעצמ
 עגָאדיד רעּבָא ,תורעשח םוש ןײק טשינ ךַאמ ךיא .םינמוזמ
 - ףשפא ,ןעֿכײצ-עגַארפ ַא יו ,סיוא לָאמליײט רימ ןעזייוו ןענָאילימ
 קרַאטש םהיא טעװ .רשפא ,ןעֿכַאמ יקַאט יקצימ ארק "יז טעװ
 רעּבָא ,טוג ם'גופ ףיוקרעפ רעד ןענַאלּפ ענייז ןיא ןעפלעהסיורא
 ןפוא-םושב רע טלָאװ ,ןענָאילימ טַאהעג תמאּב טלָאװ רע ןעוו
 וי | .שפניתמגע אֹוא בייו רעד טפַאשרעפ טשיג

 טפיקרעפ טָאה רע יװ ףֹּכיִת זַא ,רימ טּביירש עמהומ יד
 - ןייק םעדכָאנ ןוא וקַאּב ןייק ןערהָאפעגסױרַא רע זיא ,טוג סָאד
 יז טעװ ,ןײלַא ןעּבעל וצ ,גנוי-וצ ךָאנ זיא עקלענַא .ןַאטסעקרוס
 רעטומ יד .רעטומ רעד וצ ןעהיצרעּביא טייצ רעד ףיוא ךיז
 ןיא יז ליײוװ ,רַאפרעד ,סגעטשרע ,ָאשַאלט ןיא טניואוו רעּבֶא
 .יווצ ,ןוא טרָא ןופ ןערהיר טשינ ךיז ןָאק יז וַא ,קנַארק יזַא
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 ןערהָאפקעװַא טשינ יז טזָאל עמהומ יד לייוו ,רַאפרעד ,סנעט
 -רשוח ןעפרַאדעּב יז לָאז ךיא זא ,ץעקלענא טוג-וצ ןָאק ךיא
 ,המשג עטסנייר יד זיא סָאד ,תונוּבשח עגיד'לכש-רעביוא ןיא ןייז
 ,ערהיא רעטומ יד רעּבָא .תוינפ.דלעג ןופ טשינ סיײװ סָאװ
 רהיא רַאפ טלעװ עצנַאג יד ןעגנילשנייא טלַאװעג טלָאװ סָאװ
 -עגרעפ טשיג יז טעװ עמוהמ יד זַא ,רעשמ ָאד ויא ,רעטֿכָאט
 -גירגעפ ץנַאג א סָאד ןיא ,סנעגירעביא .האוצ רהיא ןיא ןעס
 -עג טשינ קרַאטש לָאמניײק טָאה סָאװ ,עמהומ יד ,ןוּבשח רעטעד
 לָאמ עכילטע רימ סע טָאה ,ןענַאילימ סיקצימָארק ןיא טּביױלג

 טשינ השעמ-תעב ךיז טָאה ,ןײלַא יז רעּבָא .ןעריּפש וצ ןעּבעגעג |
 ,טגָאמרעפ יז סָאװ ,ץלַא זַא ,טלַאה יז תמחמ ,טריּפשעג טוג
 ןַאלּפ רחיא זַא ,ארומ טָאה יז ןוא סיקסוָאשַאלּפ יד וצ טרעהעג
 .החּפשמ רעזגוא רַאפ גנוגידיילעּב ַא יװ ןעזייווסיוא טשינ רימ לָאז
 טציא טלָאװ ,רעגייטש ַא ,עקלענַא ןעו ! ךימ ןָאק יז גינעוו יו

 רַאפ ןעּבעגקעװַא טפרַאדעּב טלָאװ ןעמ ןוא ךיש ןהָא ןעבילברעפ |
 טלָאװ ,וָאשַאלּפ טימ ןעמַאזוצ ןעגעמרעפ ץנַאג ןיימ ךיִׁש רָאּפ ַא

 וַא ,ןייז רשפא ןָאק סע .ןעּבעגעגקעװַא ץלַא דימו-ףּכיּת .ךיא =
 .ָארק ןופ רענעש ןעזייווסיוא טלָאװעג ךיא טלָאװ השעמ-תעּב |

 ןייז-בירקמ טנַאקעג ךיא טלָאװ--שרעדנַא יצ יױזַא-- רעּבָא .,ן'יקצימ
 ,ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלָא  רהיא ראפ |

 .םעד ןעגעװ טשינ ,סנעגירעּביא ,ךיז טלעדנַאה טציא

 רהיא ןוא ענילעצ יורֿפ זַא ,ןופרעד ךיא טֿפַארט טֿכַאנ ןוא גָאט |

 טרָאד יי ןעלעװ ןעניואוו ןוא ָאשָאלּפ ןיא ןעניואו רעטֿכָאט
 סָאד--דמערפרעדניא ןייז טעװ יקצימָארק גנַאליװ .,גנַאל  ױזַא

 -ערט וצ טרעשעג ,ָאזלַא ,רימ זיא םורָאױזַא .טייצ קיטש ַא ןיא
 -עג ןעגיָאדמעד ייּב .!ַאקצימָארק יורפ טימ ךילגעט ךיז ןעפ
 -יגיינ א טימ ןעמַאזוצ טייקגיהורנוא'נַא סיּפֶע ךימ טלַאֿפעּב קנַאד
 -נוא ןעלעטשנייא ךיז ןעלעװ ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא יװ : טייקגיר
 ,ץלַא סָאד ןוימד ןיימ רימ טלָאמ ייּברעד ןוא ןעגנוהיצעּב ערעז
 -עג עניימ ןעו ,ןנוא ןעשיוװצ ןעמוקרָאפ טנַאקעג טלָאװ סָאװ

 ףימ רַאנ ךיא .ערעדנַא ןעװעג ןעטלָאװ רהיא וצ ןעלהיפ
 =ק ךימ רהָאֹפ ךיא ןַא ,לָאמַאֿכָאנ גָאז ךיא ןוא ,טשינ לָאמניײק
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 יז לעװ ןוא ּביל טשינ ַאקצימָארק יורפ ּבָאה ךיא וַא ,ןערי

 ַאקצימָארק יורפ זַא ,ףָאהרעפ ךיא ,טרהעקרעפ ;ןעּביל טשינ

 עקלענַא עגידרעהירפ יד המשנ ןיימ ןופ ןעסױטשסױרַא טעװ

 טשינ טלָאװ ךיא רעּבָא .סרעזייג ןוא ןעדרָאיפ עלַא ןופ רעסעּב

 טָאה סָאװ ,שנעמ רעד ןעװעג טשינ טלָאװ ךיא ,ךיא ןעוועג

 ןהעזעגרָאפ טשינ טלָאװ ךיא ןעװ ,טכַארטעג ןוא טּבעלעג ךס ַא

 -.סױרַא טנָאקעג טלָאװ ,יד יװ ,עגַאל ַאזַא סָאװ ,תונּכס עלַא יד

 .ןעדנעטשמוא ערעדנַא עלַא ייּב ןעקוד

 זיולּב ןעוו ,רעגייטש ַא ,ןייז-םקונ ךיז טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעוו

 ,ןעסױטשעגּבָא טשינ יזַא ךימ טלָאװ ַאקצימָארק עילימַאפ יד

 טנַאקעג ,ָאזלַא ,ךימ טלָאװ סָאװ ,ּבָא טציא ךימ טסיוטש יז יװ

 סָאװ ,וָאשָאלּפ ןעליטש םעד ןיא ?ןעטלַאהּבָא רעדָא ןערעטש

 יד ןוא ןעװעג עדײּב רימ ןעטלָאװ ,טדָאטש ןופ טייװ זיא

 -י + ןוא רעדניק יװ ,וויאַאנ ןענעז סָאװ ,ןעמַאד עטלַא ייווצ

 ןָאק טייז רעגיזָאדרעד ןופ .תוקדצ סיורג טימ סיוא ךיז ןענעֿכ

 עכױה יד ןיא .ענילעצ יורפ יד ןוא ןעמהומ רעד טוג רהעז ךיא

 ןעפערט רעטפע ןעמ ןָאק טפַאשלעזעג רעזנוא ןופ ןערעפס

 -רַאפ ךיוא ןענעז ייז טימ ךיילגוצ רעּבָא ,ןעיורפ ענעברָאדרעּפ

 זיא ןעּבעל רעייז סָאװ ,רוד ןעטלַא ם'נופ סרעדנוזעּב ,עניױזַא ןַאה

 ןוא טַאט רעטכעלש ַא טימ ןערָאװעג טקעלפעב טשינ לָאמנייק

 -עצ יורפ רעדָא ןעמהומ רעד .הבשחמ רעטֿכעלש ַא טימ וליּפַא

 םיוק ,ן'עקלענַא זַא ,ןויער ן'פיוא ןעמוק טשינ וליּפַא טעװ עניל

 -לענַא .הנּכס ַא סיּפע ןעיזָארג ןָאק ,טַאהעג-הנותח רָאנ יז טָאה

 סיװעג טלָאװ יז .ןעיורפ ענױזַא וצ ךיוא טרעהעג ,רעדיוו ,עק

 ןיוש טלָאװ יז ןעװ ,השקּב עטצעל ןיימ ןעפרָאװעגּבָא טשינ

 ןעיורפ עשיליוּפ ,ןיקצימָארק טרָאװ רהיא ןעּבעגעג טשיג רעהירפ

 רעדיא ,ץרַאװ רעייז ןעֿכערּבוצ רעסעּב ןעלעװ ּפיט םעד ןופ

 -עג ןייא רעד .ןעּבעגעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,טרָאװ טָאד ןעכערּב

 ,גנורעטיּברעפ טימ ןָא ךימ טלהיפ םעד ןעגעוו קנַאד

 ןהעגרעד וצ שינעפרעדעּב סָאד ךיז ןיא קיטשרעד ךיא |

 רימ .תמא םעד ןעסיװ ליװ שנעמ רעדעי רעּבָא ,תמא םעד

 ,ַאקצימָארק יורפ וצ תויאר טימ ןעמוק טשינרָאג ךיז טליװ
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 -רעד טלָאװ סָאװ ,שנעמ ַא ןענופעג ךיז טלָאװ סע ןעװ רעּבָא

 -קעװַא טשינ ןעמ ןָאק טפָארטשעּבנוא זַא ,יורפ ןימ ַאזַא טרעלק

 טכער יד ,רוטַאנ רעד ןופ טכער יד דנַאה רעד טימ ןעֿכַאמ

 -עג יד ןופ רעקרַאטש ןענעז טֿכער עגיזָאדיד זַא ,ץרַאה ןופ

 ךיז ןענעז םישעמ עבױזַא זא ,סענירטקָאד עשיטע עטלעטסניק

 טלָאװ ,שנעמ ַאזַא ןעניפעג ךיז טלָאװ סע ןעוו--,ךיז רַאפ םקונ

 ןעגעג דלוש ןיימ .תמא .ךילקילג רהעז ,רהעז ןעוװעג ךיא

 -רַאה ןעצנַאג ןופ ליװ ךיא רעּבא ,סיורג רהעז זיא ץעקלענַא

 סָאה ךָאד ןוא סע סייװ עקלענַא .ץלַא טָאד ןרעסעּבסיוא ןעצ

 ז ידּכ ,רַאפרעד ןעסױטשעגּבָא יאדוַא .ײןעסױטשעגּבָא ךימ יז

 ןוא ,יקסוװָאשָאלּפ ןָאעל טשינ ןיּב ךיא , : ןעגָאז ןענָאק ךיז לָאז

 -ערּב טשינ סע ךיא לעװ ,טרָאװ ןיימ ןעבעגעג ךיא ּבָאה םיוק

 יגיצרעהגנע טושּפ רָאנ ,הדימ עטוג ןייק טשיג זיא סָאד *.ןעֿכ

 ,טײקשירַאנ טושּפ רָאנ ,שפנ-תריסמ ןייק טשינ זיא סָאד ,טייק

 ,ןיינ .הואג-ןעסיוועג רָאנ ,טייקנייר-ןעסיוועג ןייק טשינ זיא סָאד

 .ןעסעגרעפ טשיג סע ןָאק ךיא
 ןײלַא .ַאקצימָארק "ורפ ךימ טעװ  ,סנעגירעּביא

 ןופ ענעדירפוצ א ,ןהעורעד יז לע ךיא ןעוו .ןעפלעהסיורַא

 ,ןַאמ רהיא ןיא עטּבילרעפ ַא ןוא עטלַאק ַא ,טייקֿכילרהע רהיא

 בי7 םהיא טָאה יז זַא ,לעטשנַאנַא ןעֿכַאמ טעװ יז רעדָא

 ךימ ןיּב ךיא יצ ,ריגיינ טימ ןעריּפשכָאנ וצרעד ךָאנ טעװ ןוא

 -רהַע יד טָא טעװ טלָאמעד ,ָא--קילגמוא ןיימ ןופ רעצמ קרַאטש

 -עגייא רהיא ןופ קילג ץטימ טגיטעזעגנָא זיא סָאװ ,יורפ עֿכיל

 רשפא לעװ ךיא זַא ,ןערעװ-סאמנ ױזַא רימ ,טייקבילרהע רעג

 טלָאמעד .ןעטנַאקד ןופצ יד ןיא ץעגרע ןערהָאפקעװַא לָאמַארעדיװ

 . ײעװ גנורענירע יד רימ ךָאנ ןעפױלֿפָאנ טשינ ןיוש טעװ רעּכָא

 .ףיש רעד ךָאנ טפיול עוװעמ-םי יד יװ ,ןץעקלענא ןעג
 יד רימ רַאפ ןעליּפש ַאקצימָארק ירפ טעװ רשפא ןוא

 טעװ רעטרעװ ןוא םישעמ ערהיא עלַא ןיא ןוא ןברק א ןופ לָאר

 ןעכַאז עגיזַא ךיוא .טוג *!דלוש ןייד ןזיא סָאד, :ןעריּפש ךיז

 ןעמולפ עכילטסניק יװ ױזַא .טלעװ רעד ףױא ןהעזעג ךיא ּבָאה
 ןעציזעּב ױזַא ,טשיג ןעקעמש ייז סָאװ ,רעלהעפ םעד ןעציזעב
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 ןעמ ןוא ,טשינ ןעֿכעטש ייז סָאװ ,ץנערקנרָאד יד הלעמ ַא
 ,טוה ַא יװ ,ּפָאק ןץפיוא ןעגָארט :םעווקעּב ץנַאג ,ָאזלַא ,ייז ןָאק |
 ןימ ַאזַא טימ ךימ ןעגעגעב ךיא תעשּב .טֿכזעג םוצ טסַאּפ סָאװ -

 !ןיינא :םהיא ןעגָאז וצ גנַאלרעפ ַא לָאמ סעדעי ךיא ּבָאה ,ןּברק

 ,טסניימ וד רעדָא ,ןּברק ַא ןעוועג יקַאט טויּב וד זַא ,ךילגעמ- |

 ,רע ןעוו ! .,,טלָאמעד ןעוועג סע טזיּב וד זַא ,גיטכירפיוא ,תוחּפל י
 טנהענרעד לָאמ עטשרע סָאד ךיז טָאה ,רעטלהעוורעדסיוא ןייד =

 וטסָאה ןָא- טגעמָאמ | םעד ןופ רעּבָא .ךיש-קעטש ןיא ריד וצ
 -ל זיולּב וטז ב ןערָאװעג ןוא שיטעטַאּפ ןַײז וצ טרעהעגפיוא

 ,ןּברקי א רַאפ ךיז טסטלַאהי וד רהעמ סָאװ ןוא ,ךַאלפ ןוא ךילרעֿכ |
 - ,,ךילרעֿכעל וטזיּב רהעמ ץלַא

 ,לירּפַא ןע2:6 םעד

 -יֿכירג סָאד--זיא סָאד טרָאװ גולק ןוא ןעש ַא רַאפ סָאװ
 אמתסמ זיא תולזמ ןופ ךוב סעד ןיא .(*עקנַאנַא טרָאװ עש
 -גייק ןיוש ךיא לעװ יורפ רעגיזָאדרעד ּבילוצ זַא ,טנעֿכײצעגנָא
 ףימ לעװ ךיא ןעוו ,טלָאמעד וליפַא ,ןעּבָאה טשינ החונמ ןייק לָאמ
 -פיוא קרַאטש ןיּב ךיא .רהיא טימ ןעריסערעטניא וצ ןערעהפיוא
 ןערָאװעג טפיקרעפ זיא טוג סָאד סָאװ ,םעד ןופ טגערעג
 עטצעל יד ,וָאשָאלּפ ןייק ןערהָאפעגרעּבירַא זיא יז סָאװ ןוא

 ןענעז ןעגַארּפ ענעדישרעפ .ןעּפָאלשעג טֿכעלש ךיא .ּבָאה טֿכַאנ
 5 ריח יח דיי דיר: ןרושרייהאטסטפושא :טזיאמ סקסועגלאפ:

 ,טלעװ רעד טימ טריגער סָאװ ,לָאזקיש ,לזמ-- עקנ.נַא (*
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 תונשקע סיורג טימ ןעּבָאה ןוא ןערָאװעג טקעוװרעד רעטפע רימ ןיא
 -גייא טכער ךיא ּבָאה יצ ,עגַארפ יד ךיוא .הבושּתא טרעדאפעג
 ךיא ּבָאה--! טשיג רעדָא ,ַאקצימָארק יורפ יד ךיז ןיא ןעבילוצ
 סע לעװ ןוא טשינ סע ליװ ךיא .ןרעפטנערעפ וצ טבורּפעג;

 ןייק רימ רַאפ טָאה יז לייװ ,רַאפרעד טושּפ ,ןָאט טשיג ךיוא
 -ליפ ךיא ? ףיורעד טכער ךיא בָאה יצ רעּבָא ,טשינ ץייר םוש
 לייוו--"? ןייז טשיג רעדָא ןייז, :עגַארפ רעד טימ ןעּבעל ןיימ סיוא
 .ןעּבעל סָאד רימ ןעליפוצסיוא שרעדנַא סיּפע טימ טשינ ּבָאה ךיא?
 ןעפַאשרעּפ ןעלָאז תונויער עגיזָאדיד זַא ,ןעגָאז טשינ ןָאק ןעמי

 סָאװ ,דנוהַא ןָא ייז ןענהָאמרעד בור-יפ-לע תמחמ ,גונעת  סיורג
 ,ןעּפַאֿכ טשיגרָאג לעװ ךיא :קע םענעגײא םעד ןעּפַאכ לי

 רַאפרעד .ןעדימנייא ךיז זיולּב לעװ ךיא ,ןעזייוורעד טשינרָאג
 גָאט ַא ךָאנ קעװַא זיא .סָאװ ,טימרעד ףךימ ךיא טסיירט רעּצָא
 רעּבָא ,הנושמ ןעזייװסוא סע טעװ רשפא .טֿכַאנָא ַא ךַאנ רעדָא

 -עב םזיציטּפעקס ןעצנַאג ןיימ ייַּב זַא ,ןייז-הדומ ךימ זומ ךיאי
 זיא סָאװ ,סָאד רעייט ןעטלַאה ֹוצ טּפַאשנעגײא יד ךיא ץיז

 יא שנעמ רענרעדָאמ רעד .חלג רעװָאשָאלּפ רעזנוא רעייט
 -ומ ייז ליװ רע תעשּב זַא ,םעדעפ ליפיוזַא ןֹופ טּבעװעגסיוא
 -מוא .רעטנָאלּפ םעד רעסערג ךָאנ רע טכַאמ ,ןרעטנָאלּפרעדנַאג

 יא סָאד זַא ,ט'רזח'עג טֿכַאנ עגיטנייה רימ ךיא ּבָאה טסיז
 -ייא רעד ןיא רָאנ ,ןיא ֿבָאה טכער סָאד רעּבָא ,עירָאעט זיולצ
 -ףרָאד ַא ןופ םיטש יד ןעגנולקעג רדסּכ רימ טָאה טייצ רענעג

 -רהע עגידלעציק עגיזָאדיד רעּבָא 7! ןיינ ! ןייג ! ןיינ; } חלג |
 ןופ תמחמ ,ןרעױא יד רַאֿפ ןעמהעננָא ןעמ ףרַאדעּב טייקֿכיל
 -עג טציא .טֿפיװעגֿפײלג ךילרעניא ןיימ ןעגנָאהעגּכָא זיא והיא

 הצרעד ךיז טסַאּפ סָאװ ,גנומיטש ַא ןיא טַארוקַא ןימ  ךיא ןיפ- =

 -ץֹּב א ןופ זיוה םיניא ךיא ֿבָאה ,גָאט ןעּבלַאה ךָאנ ,טנייה

 טרעלקרעד טָאה סיוועד סםַאדַאמ יו ,טרעהעג רעלטסגיק ןעטנַאק|
 ףרַאדעּב ןעּבעל עצנַאג סָאד זַא ,ןעטַארעטיל .עשיזיוצנַארפ  ייווצ
 = ןיילַא םעד ּבילוצ שטָאֿכ ,רַאּבּפיײרגרעדנוא ןעּביילּברעֿפ יורפ יד

 ! ןייר ןייז ןעלָאז ןרעדעפ יד
 ןעּבַארק עלַא יד זַא ,ןעוייעגסיוא רימ טָאה טונימ רעד ןיא
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 -סיוא ןוא טרהעקעגרעּביא ךיז ןעּבָאה םי ןעשידנעללעטימ םינופ
 יװ טקנוּפ ,ךעלעקּפַאל-ןעגנַאװצ ערעייז ךיוהרעד ןיא ןעגיוצעג

 -וד ַא ןעקישּבָארַא לָאז רע ,ץרעטיּפי וצ ןעטעּבעג ןעטלָאװ ייז
 רָאנ ךיא לעװ גידנעהעגייברַאפ .טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא רענ
 ןעמונעג עזַארפ עגיזָאדיד טָאה סיוװועד םַאדַאמ זַא ,ןעקרעמעּצ

 ךיא .ץעליעפ ייּב טקַאּפעג יז ּבָאה ,רעדיו ,ןיא ןוא רימ ייּב
 ףימ בָאה ןוא טסנרע ןעזייוװעצסיוא טערַאטסעג רעּבָא ךימ ּבָאה

 ןיּב רעּבָא רַאפרעד ,ןָאט וצ לעֿכײמש ַא טּביולרעד טשיג ןליפַא

 -'יטש רעשיניצ טעמּכ ,רעֿכילהערפ ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןיא'
 סָאװ ןוא רימ ףיא טציא ךיוא ךָאנ טגיל ןייש רהיא סָאװ ,גנומ

 עלַא ןעגעק רהעװװעג עטסעּב סָאד לָאמעלַא .ןוא גידנעטש זיא

 ,ןעטיײקֿפילרהע עגידלעציק
 יורפ יד ךיז ןעּבילוצנייא טכער ךיא ּבָאה יצ ! רעטיײװ--ָאזלַא

 -ףןרד ם'נופ יז ןערהיפוצּבָארַא--גלָאפרע ןופ לַאפ ןיא ןוא ַאקצימָארק
 ,ערהע ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ ףיורעד ךיא קוק םדוק ?רשיה
 רַאפ ךיז ןעטלַאה עֿכלעװ ,ןעשגעמ סע ןעהעטשרעפ סע ױזַא יװ

 רַאפ ךיוא יז טנעקרענָא טּפַאשלעזעג יד סָאװ ןוא סנעמלעטנעשוד

 סָאװ ,ףַארגַארַאּפ ןייא ןייק טשינ ךיא ןיפעג טָא ןוא .ענױזַא
 עמַאס רעד ,קפס ַא ןהָא ,ןיא סָאד .ןערהעוורעפ רימ סע לָאז

 -אה סָאװ ,ןעטקעדָאק עלַא יד ןופ סקעדָאק רעטסשילרעטסיוא

 | ,דרע רעד ףיוא טריטסיזקע לָאמַא ןעּב
 ןענע'בנג םענייא ייּב לָאז ךיא ןעוו ,ליּפשייּב םוצ ,יױזַא

 -ץג רעד ןופ ןעפירגעב-ערהע יד טױל דנַאש יד טעװ ,דלעג

 רעטעיבנגיעב רעד ;בנגָא ףיוא יװ ,רימ ףיוא ןעלַאפ ,טּפַאשלעז

 -ץ'בנג רעּבָא לָאז ךיא לעװ .ןערעװו טצומשעּב טשינ ָאד טעװ רעּבָא
 ןייר ןהעגסױרַא ,בנג רעד ,ךיא לעװ ,ּבײװ סָאד ןעצימע ייג ןענ
 צשז-סָאװ .ןעטע'בנגעב םעד ףױא ןעלַאפ טעװ דנַאש יד ןוא

 ךופ גנולּפירקרעפ ע'טושפ ַא סע זיא ?סנױזַא סע זיא ,ָאולַא
 ןוא עלעטייב ַא ןופ הבנג ַא ןעשיווצ רעדָא ןעלהיפעג עשילַארָאמ

 עגיזָאדיד זַא ,דיישרעטנוא ַאזַא טריטסיזקע ּבייוו ַא ןופ הבנג ַא -
 -גַאנײא ןעשיװצ ןעֿכײלגרעּפ טשיגרָאג ןעמ ןָאק תובנג ייווצ

 ז רעד
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 ןיִב ןוא םעד ןעגעוו טּכַארטעג ךיא בָאה לָאמ ןייא טשינ
 ןעזָאל תובנג ייווצ עגיזָאדיד זַא ,גנוגייצרעּביא רעד וצ ןעמוקעג
 טשינ ןָאק ןעועװ עֿכילשנעמ טָאד ןעֿפײלגרעפ טשיג טושפ ךיז
 ּבייװ ַא ןענע'בנג'קעװַא סָאד ןוא ,ךַאז ַא יװ ,םוטנעגייא'נַא ןייז
 ַא ,ךיא לָאז סָאװ וצ .ןענָאזרעּפ ייװצ ןופ טקַא-סנעליוו ַא זיא
 בײװ סָאד דלַאּבױו ,ןַאמ ןופ טֿכער יד ןענעקרענָא ,רעגייטש
 הָעו ךיא !ןָא רימ רע טהעג סָאװ ?טשינ ייז טגעקרענָא ןיילַא

 -טיזקע ןַאמ רהיא .יז ךיא םהעג ,ןרעהעג רימ ליװ סָאװ ,יורפ א
 רימ ןעהעג תועובש ןוא טרָאװ רהיא ןוא ,טשינ רימ רַאפ טריט
 ַא וצ גנוטֿכַא יד ! ןעטלַאהּבָא ,ָאזלַא ,ךימ ןָאק סָאװ .ןָא טשינ
 -עג ביל טלָאװ ךיא ןעװ רעּבָא !טַאהעג-הנותח טָאה סָאװ ,יורפ
 ףיא :ןעירשעג ףךױה ךָאז ךיא טלָאװ ,ַאקצימָארק יורפ טַאה

 ןעגעג ריטסעטָארּפ ךיא ,ןעּבַאה-הנותח רהיא ןעגעג ריטסעטָארּפ
 "רעד סָאװ ,םרָאװ ַא ןיִּב ךיא .ןיקצימָארק וצ ןעטֿכילּפ ערהיא

 םרָאװ ַא וו ןוא סופ ץטימ ןעטָארטוצ טָאה ףודש רעגיזָאד
 ףיא סָאװ ,ךיא ןָאק יצ רעּבָא ;גָאטהעװ ןופ ךימ ךיא עשטרָאק
 ןעטצעל עמַאס םעד ייּב טופ ןעגיזָאדמעד ןעטייבוצניא ץכעל
 יצ !ןעװ רַאפ !סָאװרַאפ !ךודש טעד ןעצעש ,ןעטֿפַא ,םעטָא

 ןופ טהיצ סָאװ ,םעד וצ גנוטֿכַא טימ ןעהיצעב ךימ ךיא ןָאק
 ?ןעּבעל םוצ קשח ןעצנַאג םעד ,טולב עצנַאג סָאד סױרַא רימ
 "ַאנ ויא ,שיפ טימ ךיז ןערהענ ןעשנעמ סָאװ ,סָאד ,סיוועג
 לָאז רע ,שיפ םעד ןעלהעפעּב רהיא טנָאק יצ רעּבָא ,ךילריט
 -עּבעל םהיא טּבָאש ןעמ תעשּב ,טײקֿפילױיטַאג ןימ ַאזַא ןעטֿכַא
 | ךיא !לעּפעט ןיא ןײרַא םהיא טגעל ןעמ רעדייא ,דייהרעגיד

 ,רעפטנע ןיימ זיא סָאד--ריטסעטָארּפ
 יגעמ ןעטלעקיווטנע-גידנעטשלופ ַא ןופ לַאעדיא טרעסנעפס

 ןעניפעג ןעלהיפעג ןוא ןעגנוגייג עלעודיווידניא ענייז סָאװ ,ןעש
 זיא ,גנונדרָא רעֿפילטּפַאשלעזעג רעד טימ םּכסה ןעלופ ןיא ךיז
 ,מוג טנעֿכײצעגסױא סייוו ךיא ,טָאלוטסָאּפַא יה רהעמ טשינ

 רד, :ענַארּפ ןייא טימ טּפַאלקוצ ךימ טלָאװ יקסניטַאינש = זַא
 !טשיג העטש ךיא ןײנ "!עביל רעײרפ רַאפ ,ָאולַא ,טסהעטש
 -רָאג ךיא ליװ ,סנעגירעּביא ,ןײלַא ךיז רַאפ זיולּב העטש ךיא
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 -קעּב ביל טסעװ וד ןעוו ,טעירָאעט ערעייא ןוֿפ ןעסיוו טשינ
 ,ןױשרעּפסנַאמ ןעטייווצ ַא בייוו ןייד רעדָא ,יורפ עטייווצ ַא ןעמ
 ערעײא ףךיז ןעגױט סע סָאװ וצ ,ןהעז טלָאמעד רימ ןעלעװ

 -לעועג רעד עגונב םיללּכ-סגנוטֿכַא ערעייא ןוא ןעפַארגַארַאּפ
 טשינ ךיא ןיִּב לַאפ ןעטסנרע עמַאס ם'ניא .גנונדרָא רעכילטפַאש
 עשב ,טנעװקעזנָאק ןעװעג טשינ ןיּב ךיא יװ ,טנעװקעזנָאק
 ןוא ןע'נָאעל רַאפ עסעמ ַא טלעטשעּב ּבָאה ,רעקיטּפעקס ַא ,ךיא
 ןוא ,דניק ַא יװ ,טָאג וצ ןעטעּבעג ּכָאה ךיא תעשּב ,ןעקלענוצ
 וצ טפנוקוצ רעד ןיא ךיױא וצ גָצז ךיא .רַאנ ַא יװ ,טנייװ;ג
 רָאנ רימ טעװ סָאד ןעװ ,לָאמ סעדעי טנעװקעזנָאק טשינ ןייז
 .על ם'ניא ,קילג ןֹוא טײקֿכילמעװקעּב ,גנורעטֿכײלרעפ ןעגנערּב
 ,טפַאשנעדיײל ןופ קיגָאל .יד--קיגָאל ןייא זיולּב טריטסיזקע ןעּב
 םעדכָאנ רעּבָא ,טייצ רעסיװעג ַא ויב הרתמ רָאנ יא לֿכש רעד
 ,טלַאהּבָא םוש ַא ןהָא סיוארָאפ ןעגָארט ןָא-ןעּבױה דרעפ יד יװ
 .עד גנוטֿכַא טיג ןוא טעלזָאק יד ףױא רעדינַא ךיז רע טצעז
 ףיז ןוא ןרהעקרעּביא טשינ ךיז לָאז ןעגָאװ רעד זַא ,ףיור
 ןעטיהסיוא טשינ ךיז ןָאק ץרַאה סנעשנעמ םעד .ןעֿכערּבוצ טשינ
 ףיוא זיא סָאד ,עיליטס ַא ןיא סָאד-עּביל ךוא ,עּביי ןופ
 ןעריט יד .םי ןופ סולפּצָא ןוא סולפוצ רעד יװ ,טפַארק ַאזַא
 טבילרעפ זיא סָאװ ,ױרפ יד ןעמולייב טשינ ןענָאק םנהיג ןופ
 רָאנ טָאה ,ןעבעגעג טָאה יז סָאװ ,העובש יד תמחמ ,ןַאמ ןיא
 טשינ זיא העובש עגיָאדיד ּבױא רעּבָא .עּביל יד טגילייהעג
 .ײלשסױרַא סולפוצ עדַאיל ַא יז טעװ ,גנוטכילפרעפ א יו ,רהעמ
 / ,שיּפ ןעט'מס'רעפ ַא יװ ,גערב ןופ דמַאז ן'פיוא ןרעד

 ײב ןַא ,ליּפשייב םוצ ,ןעטֿכילּפרעפ טשינ ךימ ןָאק ךיא
 טשינ ךימ לעװ ךיא רעדָא ,דרָאּב ןייק ןעסקַאװ טשינ טעװ רימ
 רעבירַא ןערהָאּפ ,ױזַא וט ךיא ןעװ .לָאמ סעדעי רעבָא ,ןרעטלע
 ןופ ןעצעזעג יד ןעגנוטפילפרעפ עניימ רעּביא ןוא רימ רעּביא

 יי .ןעּבעל
 ,טגָאועג ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,זיא ,ביירש ךיא סָאװ ,ץלַא

 רעּבָא ,ןרעפטנערעפ טשינרָאג ךימ ליװ ךיא .עירָאעט ענייר זיולּב
 ןעּבָאה ןוא ןעהור טשינ לָאמנייק ךימ ןעזָאל תונויער עגיזָאדיד
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 .-רַא יד ןעסייררעּביא ןומ ךיא זַא ,טגערעגפיוא ױזַא טציא ךימ
 רהעמ ...עטלעטסגיקעג ַא רהעז רעּבָא זיא טייקגיהוד ןיימ .,,טיי
 ןוא רעמיצ ן'רעביא עריצַאפשעגמורַא ךיִא ּבָאה טייצ הֹעש ַא יװ
 ךימ טָאה סָאװ ,סעד וצ ןעּבָארגרעד ךימ ךיא ּבָאה ףוס-לּכ-ףוס
 רעטסנעפ ן'כרוד ,טעּפש ןױש ויא סע ...טרעדורעגפיוא יױזַא
 / םניא טצנַאלג סָאװ ,זיױה-ןעדילַאװניא ןופ לָאּפוק םעד ךיא העז
 / -ַצג גנַאל טשינ ךרע-יפל טָאה סע יװ ,הנבל רעד ןופ ןייש
 ךיא תעשב ,לעּפמעט-רעטעּפ ןעגילייה םינופ לָאּפוק רעד טצנַאלג
 / -ג ןוא ָאישטניפ ץ'רעּביא גנונּפָאה טימ לופ ןעגנַעגעגמורַא ןיּב
 ןעבצגעגרעּביא ךימ ךיא ּבָאה גידנעליוו-טשינ .ן'עקלענַא ןופ טֿכַארט
 יו יװַא ןוא ליװ יז יװ ,ױזַא ןייז לָאז .ןעגנורעגירע עגיזָאדיד
 .קילג ןייז טנָאקעג ּבָאה ךיא זַא ,רהָאװ זיא סע רעּבָא יא סע
 ןיא ןהעצ ןיא רעֿכילקילג ןייז טנָאקעג ךיוא טָאה יז ןוא ךיל
 ךיא ןעװ ןוא .ךילקילג טציא זיא יז יװ ,רהעמ ךַאּפ טרעדנוה
 ײז ןעו ןוא תונוּכ ענעגרָאברעפ עסיוועג טַאהעג טציא טלָאװ
 ךיא טלָאװ ,גידנעצייר יװ טסיײװ טָאג ,ןעוועג רימ רַאֿפ טלָאװ
 ךיא ,ןײנ .רימ ןיא יז ןעבילוצנייא ןעסָאלשעּב טשינ ךָּעד ךימ
 רימ טלָאװ םעד ןעגעװ קנַאדעג ןייא רעד .טשיג סע ליװ
 ץרַאה ןיימ .טומ םעד ןוא טייקשירעדניפרעד יד ןעמונעגקעװַא
 | ,רהיא וצ טיײקֿכילטרעצ טימ לופ זיא

 -יטפעקס רעד ,םינינע-רבע ץלַא ןיוש ןעגעז סָאד רעּבָא
 רעדנַאנַא רָאג ןוש רימ טלעטש ,רימ ןיא טציז סָאװ ,רעק
 םָאה ןעּבעל ןיא !ךילקילגנוא ױזַא תמאב יקַאט יז זיא :ענַארפ
 ךילקילגמוא ןענעז ןעױרפ וַא ,טגײצרעביא רעטפע ךימ ךיא
 ףמֲאק רעד ויא םיױק רֶעֹּבֶא ןעפמעק ײז גנַאליװ ,גנַאל יוזַא
 טקוקעג-טשיג ,קילג ןוא החונמ ןופ דָאירעפ ַא טמוק ,טגידנעעג
 ךימ ךיא בע78 ,זירַאּפ ןיא ,ָאד .ףמַאק ןופ טאטלוזער ן'פיוא
 ךיז רהָאי יירד ןופ ךשמ ןיא טָאװ סָאװ ,ױרפ ַא טימ ןעפערט
 ץרַאה סָאד תעשּב ,םעדכָאנ ןוא ,ךיז טימ טלעגנַארעג ךילגייּפ
 טייהגעדירפוצ-טשינ ַא סיפע ןעבילברעפ רָאנ זיא ,טגיזעג טָאה
 ,טרעיודעג גנַאל יזַא טָאה דנַאטשרעדיװ רעד סָאװרַאפ ,ךיז טימ
 מורא ןָאק ןעמ זַא ,סײװ ךיא !ןענַארפ עלַא יד סָאװ וצ רעּבָא
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 -ָצי ןיא ןעלפייווצ ןוא פיצנירפ ןעדעי ןעזייוועב טימ ןעלעטש

 -עי ןעטימעג גנַאל ןיוש ןעבָאה סע זַא ,סייוו ךיא .זייוועב ןעד
 ,ץלַא ןיא טלעפייװצעג ןעּבָאה ןעשנעמ ןעװ ,ןעטייצ עטוג ענ
 תמא ןעדיישיצרעטנוא לֿכש ןופ טייקגיהעפ רעד ןיא רעסיוא
 ףרוד רעּבָא רימ ןענעז טנייה ...סטכעלש ןופ סטוג ,ןעגיל ןופ
 רימָאל ,סנעגירעּביא ..תוקפס טימ טלעגנירעגמירֲא ךרוד ןוא
 -רעד ,ךַא ..העיסנ רעגידנעהעטשרָאפ רעד ןופ ןעטֿכַארט רעסעב
 טָאה ןוא טוג טּבײװ רעד טפיוקרעפ טָאה יקצימַארק רעגיזגד

 -םאנ טוומעג ךימ בָאה ךיא !טגידיילעּב גיד'תונמחרב'נוא יױזַא יז

 ' יֵלְג טגָאקעג טשינ ךיא ּבָאה שרעדנַא לייוו ,רעבירעד ןעגערפ
 ,ןירעד ןעכ

 ,ליױּפַא ןעמ-10 םעד

 יב טיױיװ ןעטצעל ןטימ ןעװעג ךיא ןיּב דנעוָא ןיא
 רימ .טרעצנָאק ַא וצ טַארוקַא ןעמוקעג ןוא סיוועד יורפ
 ןיא ןעגױצעגנײרַא תמאּב ךיז טָאה ערואַאל זַא ,ךיז טֿפַאװ
 ,עינָאמרַאה-סופ ַא ףיא טליפשעג טָאה טסליה ערַאלק .קיזומ
 רעּבָא ,יז העו ךיא ןעװ ,ןעדירפוצ גידנעטש ןיּב ךיא
 ןוא ןעליפש ךיז טצעז יז ןעװ ,ביל יז ךיא ּבָאה סרעדנוזעב
 -גַאג רהיא ןיא .רוטַאיװַאלק רעד ףיוא ןעגיוא יד בבָארַא-טזָאל
 טימ ןעמאזוצ גנורירטנעצנָאק טלָאמעד ןעמ טהעז ןעועװ ןעצ
 טלָאמעד טהעטש ןוימד ןיימ ןיא .טייקגיהור רעֿכילנהעװעגנוא
 -מיס עמַאס יד ,ן'עיליצעצ רעגילייה רעד ןופ דליפ סָאד ףיוא
 טלָאװ ךיא ןוא ,ןעיורפ עגילייה עלַא ןופ טלַאטשעג עשיטַאּפ
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 והיא ןיא טּבעלעג טלָאװ ךיא ןעװ ,רהיא ןיא טבילרעפ ךימ
 טנעגירעּביא ,גיסקיװעגֿכױה ױזַא זיא ערַאלק סָאװ ,דָאש ַא .טייצ
 ןופ .ןירעד ןעמ טסעגרעפ ,טגעמורטסגיא ן'רַאֿפ טציז יז ןעוו
 יז יו טקנוּפ ,ןעגוא ערהיא ףױא ךיז ןעּבױה טייצ-וצ-טייצ
 יז עֿכלעװ ,עטָאג ַא סיּפע ןיא ןענהָאמרעד ךיז ןעלעװ טלָאװ
 -עד ןוא ,שדוקה-חור ןופ טונימ ַא ןיא ךיוהרעד ןיא ץעגרע טרעה
 ערַאלק ןעמָאנ רעד .הניֿכש יד תמאּב רהיא ףיוא טהור טלָאמ
 רהעמ ַא ןעניפעג וצ רעװש ויא סע תמחמ ,רהעז רהיא טסַאּפ
 וצ ביל יז ּבָאה ךיא זַא ,טנָאזעג ּבָאה ךיא .המשנ ערָאלק
 -ייֵל ,רימ זיא קיומ רהיא לייװ ,ןערעה ֹוצ טשינ רעּבָא ,ןהעז
 -ַאֿכ וצ רעש רימ ויא סנעטסגינעוו ,ךילדנעטשרעפ טשינ ,רעד
 ןוא עוייפ עניימ ףױא טקוקעג-טשינ ,ךָאד .קנַאדעג רהיא ןעפ
 -עֹּב יז זַא ,גנוניימ רעד ייּב ךיא ןיּב ,ןעגנוקרעמעּב עגיד'הזעה
 ,טנעלַאט ןעֿכילגהעװעגנוא'נַא טציז

 ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיּב ,ןעליּפש סָאד טגידנעעג טָאה יז וַא
 ןעמוקעג זיא סע זַא ,טגָאזעג סַאּפש ןיא ּבלַאה ןוא רהיא וצ
 -ֿבֲא רעמוא טל זַא ןוא אשרַאװ ןייק ןערהָאפוצסױרַא טייצ יד
 טלָאמעד .ןיירַא געװ ןיא טײרג ןעֿכַאמ ךיז יז ףרַאדעב ,ךַאמ
 ענימ טמהענ יז זַא ,רעט'שודח'רעפ ַא ,טקרעמעב ךיא ּבָאה
 ךיז זיא יז זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה ערַאלק .טסנרע רעטרעוו
 ערהיא תונֿכה יד ,ָאשרַאװ ןייק ןערהָאפוצסױרַא ןיֿכמ גנַאל ןיוש
 -לַא'בַא ןעמהענטימ ףרַאדעּב יז :עגיילק ץנַאג ךילטנעגייא ןענעז
 ,ריװַאלק ןעמוטש ַא ןוא םוטעמוא יז טיילגעּב סָאװ ,הבורק עט
 .ןָאגַאװ ןיא ןליפַא סעמַאג סױא-טליּפש יז ןעֿכלעוװ ףיוא

 ךילקריוו טעװ יז בוא .טגיהורנואעּב גינעו ךימ טָאה סָאד
 ןענדרַאנײא םייּב ןעפלעהוצ ןעפרַאדעּב רהיא ךיא לעװ ,,ןערהָאפ
 -ָאלּפ ןייק ךיילג ןערהָאפ רָאג ךיא ליוו ןעלעוו רעּבָא ,טרעצנָאק םעד
 ,ץיקסגיטַאינש ןעּבעגרעּביא יז ךיא לעװ לֵאּפ ןעטצעל ןיא .וװָאש

 ,סגעגירעּביא ,ךיא יװ ,רהעמ ןייז גיפליהעב ָאד רהיא ןָאק סָאװ
 -ַאפ רעטרופקנַארפ ןעֿכײר ַא ןופ רעטֿכָאט ַא טסליה ערַאלק זיא
 .טשיג יז טריסערעטניא גלָאפרע רעלעירעטַאמ רעד ןוא ,טנַאקירּב
 יז רעֿכלעװ טימ ,טייקלעגש יד קרַאטש טרעדנואװה ךימ רעּבָא
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 -ָאמ ןעטשרע ם'ניא .העיסנ רעגיזָאדרעד ףיוא ןעגנגגעגנייא זיא
 .הצורמ ןיּב ךיא זַא ,ןעגָאז טלָאװעג וליפֲא רהיא ךיא ּבָאה טנעמ
 ןעמהענטימ ליװ יז סָאװ ,סָאד רעּבָא ,ריװַאלק ןעמוטש ן'פיוא
 ןענעז ,רענעמ ,רימ ?גיניגפרָאש ױזַא טשינ ןױש ןיא ,הבורק יד
 ,יורפ ַא ףױא ןעקוק וצ טנהעװעג ױזַא םוטעמוא ןוא גידנעטש
 טשינ לָאמנײק ךיז טעװ זנוא ןופ רעדעי זַא ,ּבור ַא ףיוא יוו

 / .הנוּכ רעגיטייז ַא ןהָא יורפ רענעש רעגנוי ַא וצ ןרעטנהענרעד
  ,יורפ יד ןערַאנּבָא שוריפב ליו רעד ,ןירעד טנעקייל סע רעוו
  ןיִּב ,רעדיװ ,ךיא .ןירַא ץענ ןיא רעטֿפײל יז ןעקַאּפ וצ .ידּכ

 ,שרעדנַא סיּפע טימ ןעװעג טגיטפעשעּב טונימ רעד ןיא וליפַא
 --ןײא'נַא רימ ךיױא טֿכַאמעג ךָאד טָאה הבורק עטלַא יד רעּבָא
 / ,טליּפש ןָאורעּפ ןיימ זַא ,ךָאנ-טרפּב ,העינמ ַא סיפע ןופ קורד
 ,סלַאפנעלַא .סולשעּב ןעלענש רהיא ןיא לָאר עסיוועג ַא ,גיטנעק
 / ,ױלעפ סערעטיירּב א זירַאּפ זיא טייקגיטעט רעשילַאקיזומ רעד רַאפ
 טריסערעטניא טייז עלעירעטַאמ יד בוא ןוא ,ָאשרַאװ רעדייא
 ,טגָאזעג יװ ,ערואַאל ?ןערהָאּפ יז ליװ סָאװרַאפ ָאט ,טשינ יז
 טלהיפ ערַאלק זַא ,שינערעהוצנָא ןעּבעגעג גנַאל ןיוש רימ טָאה
 .-ואַאל עגיזָאדיד זיא יורפ ענדָאמ ַא .,.עיטַאּפמיס יו ,רהעמ רימ וצ
 רעּבָא ,האנק רהיא ןיא טקעװרעד טייקגידלושנוא סערַאלק .ער
 / .ףהיא ןיא טקעװרעד טרעװ סָאװ ,האנק טרָאס רענעי זיא סָאד
 -רָאסורג רעדָא םעדַאיד ןעֿכײר ַא ,טנַאילירּב ַא טהעו יז תעשּב
 -עּב ןיא ןעמונעג טרעװ ץלַא ,טרָאװ ןייא טימ ...ןעציּפש עגיט
 טליװ רעבירעד יקַאט ןוא .רחעמ טשינ--ןוא ץוּפ ַא יװ ,טֿכַארט

 ,דגיק עטיורג סָאד טָא סמערָא עניימ ןיא ןעּפרַאװנײרַא רהיא ךיז
 ןיג ךיא תמהמ ,רימ טימ טשינ ןיוש ךיז טריסערעטניא ערואאל
 ולַאה רהיא ףיוא לָאמַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ץופ ַא

 -יױזַא טּפַאשרעּפ ,גידנעליוו-טשינ ,רימ טָאה יורפ עגיזָאדיד |
 ךיא רעּבָא ןעסַאהרעפ טפרַאדעּב יז טלָאװ ךיא זַא ,העװ ליפ
 יז ןעװ זַא ,ןעסיועג ןיימ רימ טגָאז םדוק .טשינ סע ןָאק
 -עג ךיא טלָאװ ,געװסגעּבעל ןיימ ףיוא ןעזיוועּב טשינ ךיז טלָאװ
 עילַאק רימ לָאז סָאװ ,לעטימ ןעגידנעקריוו רעדנַא'נַא סיּפע ןענופ
 רהעמ טשיג טפַאשטנייפ ,סָאה ןיא בגַא ,קילג ןעגייא ןיימ ןעֿכַאמ
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 -ץלַאפעג א וזיא ןָאמעד יה טקנופ ,עּביל עטעטרַאטנע יװ
 -עג ּביל טשינפ לָאמניק ץערואַאל ךָאד ּבָאה ךיא .ךאלמ רענ

 גנטֿכַארעפ עסיוועג ַא רהיא וצ ריּפש ךיא ,טרהעקרעפ .טַאה
 ןימ ךיא .עּבטמ רענעגײא רעד טימ ךיוא רימ טלהָאצ יז ןוא
 ךס ַא רימ וצ ְךיז יז טהיצעב המשנ רעד ןיא ףיט זַא ,וליֿפַא
 ,רהיא וצ ךיא רעדייא ,רעגרע

 ערַאלק זַא ,טגָאז יז ןעװ ,טֿכערעג אמתסמ זיא ערואַאל

 -יװעגסיוא רימ סע טָאה טנייה ,גיטליגֿכײלג טשינ רימ וצ זיא
 יא סָאד ּבױא .לָאמ שרעדנַאנַא רעדייא ,רעֿכילטיײד ךס א ןעז
 ןיא לָאמ עטשרע סָאד .רַאבקנַאד רהיא ךיא ןיּב ,יױזַא תמאּב
 טשינ ןוא יורפ א טימ ךיז ץרבח וצ גנַאלרעפ ַא ךיא בָאה ןעבעל
 ןָאק ,עניימ יו ,המשנ עגיהורנוא .ַאזַא .השעמ-תעב יז ןערָאנ
 | .החונמ ןעניפעג לַאפ ַאזַא ןיא

 .דניירפ עטוג יװ ,טסעומשעג עדייּב רימ ןעּבָאה טגייה
 רעּבָא רַאפרעד ,טיירב רהעז טשינ זיא טייקשיטנעגילעטניא רהיא
 ןוא טֿכעלש רַאפ טלַאה יז סָאװ ,סָאד ןעדיישרעטנוא טוג יז ןָאק
 -ירעד ןוא ,ןעש ןוא טוג רַאפ טלַאה יז סָאװ ,םעד ןופ ,סואמ

 -וצ ןוא עשלַאפ ןייק טשינ טייקשיטנעגילעטניא רהיא זיא רעב

 ,עגיטֿכיל ַא ןיוא טימרעד ןעמַאז

 -יא ,ךיז טזָאל סָאװ ,דנוזעג גיטסייג ַא סיּפע טציזעב יז
 ןעשטייד יד טימ .ןעשטייד יד ייב ןעקרעמ רעטפע ,סנעגירעּב
 לָאמַא ןוא ָאד לָאמא ןעפָארטעגנעמַאװצ רעטפע ךימ ךיא ּבָאה
 ,ךיא יװ ,ןעּפיט ענױזַא זַא ,טקרעמעּב ?ָאה ףיא ןוא ,ןעטרָאד
 יו ,ןעשטייד יד .ייז ןעשיווצ ןַאהרַאפ גינעו ןענעז ,רעגייטש ַא
 רעטקַארַאֿפ ןופ יוּב ןעויטיזַאּפ א ןעציזעב ,רעדנעלגנע יד ךיוא

 -פע ךיז ןעפיטרעפ ייז ךיוא .ןעליװ ייז סָאװ ,ןעסייוו ייז ןוא
 ױעּבָא סע ןעֿכַאמ ייז .תוקפס ןופ םי ןעכילדנענוא םעד ןיא רעט
 ןעשנעמ עגידנעלהיפ יו טשינ ןוא ,עטרהעלעג יװ ,שידָאטעמ
 -רעהירפ רעיז .ןעלעפטרַאּפ ןהָא סעינעג יו ,טשינ ךיוא ןוא

 -נעסיו רעגיטנייה רעייז ,עיפָשזָאליפ עלַאטעדנעצסנַארט  עגיד
 ץרעמש ט לע װ רעשיטעָאּפ רעיײז ןוא םזימיסעפ רעֿפילטּפַאש

 .גנוטיידעּב עשיטערָאעט ַא יװ רהעמ טשינ רעּבירעד ןעבגָאה
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 וצ טוג טנעכיײצעגסיױא ךיז ייז ןעסַאּפ קיטקַארּפ רעד ןיא
 רעד ןופ ןעּבעל סָאד סָאװ .ןעּבעל ןופ ןעדנעטשמוא יד וצ
 ,ןַאמטרַאה טגָאז ,רעגיניזטסואוועּב ןוא רעגיטֿכעמ זיא טייהשנעמ|
 טימ רעּבָא ,רעכילקילגמוא טיײהשנעמ יד יא רהעמ ץלַא
 -רענָא ,רעגערטרוטלוק ַא ,שטייד ַא ןופ טייקגיהור רע'תמא רעד
 .רָאנַא סלַא קיטקַארּפ רעד ןיא ןַאמטרַאה רענעגייא רעד טנעק
 ןוּבשח ן'פיוא דנַאלשטייד ןופ גנוקרַאטשרעּפ יד גנוניישרעד עלַאמ
 רעד ןיא רעּביא רימ ןעזָאל רעּבָא .ןעקַאילָאּפ רענזיוּפ יד ןופ
 יד ןופ סױרַא ,סנעגירעּביא ,טסילפ סָאװ ,לַאפ ןעגיזָאדמעד טייז
 ןעלעוו ,ןעטקיטסניא עגירעדינ ןוא עגיימעג ,עכילשגעמ-ןַײמעגלַא
 טשינ סרעדנװעב ךיז ןעזָאל ןעשטייד יד זַא ,ןעגָאז ןענָאק רימ
 גיהעפ ןוא גיהור ייז ןענעז רעּבירעד ןוא ,סעירָאעט ןיא ןײרַא
 י ,טײּברַא וצ

 סָאװ ,ץלַא סָאד .ערַאלק ךיוא טציזעּב טייקגיהור עגיזָאדיד
 .ףעד ךױא ןָאק ,המשנ עֿכילשנעמ ַא ןעלסיורטוצ ןיטולחל ןָאק
 ןיא ןיירא טשינ טהעג סָאד רעּבָא ,רהיא וצ ,ךילריטַאנ ,ןהעג
 -עג טשינ לָאמנייק יז טָאה רעּבירעד ןוא ,טולּב ןוא שיילפ רהיא
 ענעגייא סָאד ,תמא'נַא רַאפ טלַאה יז סָאװ ,ןירעד טלעפייווצ
 יו רהעמ רימ ֹוצ טריּפש ערַאלק ּבױא .קיזומ רעד ןיא ךיוא
 סָאװ ,להיפעג גיניזטסואועּבנאנַא אמּתסמ סע זיא ,עיטַאּפמיס
 לָאז להיפעג סָאד טָא ,רעגייטש א ,ןעװ ןוא .טשינרָאג טרעדָאֿפ
 ,רהיא רַאפ עמַארד ַא ןעועג סע טלָאװ ,ױזַא ןייז וצ ןערעהפיוא
 גיטיינעגעג ןרעפטנע טגָאקעג טשינ רהיא טלָאװ ךיא תמחמ
 עבטב .העװ ןוא ןעטסגנַא זילּב טפַאשרעפ רהיא טלָאװ ןוא
 ,טשינרָאג ןיימ ךיא ןוא ױזַא רעּביא טשינרָאג ךימ ךיא םהענ
 ןהעטשייב ןענָאק טשינ טעװ טלעװ רעד ןיא יורפ ןייא ןייק וַא
 טלעװ רעד ןיא יורפ ןייא ןייק זַא ,ןיימ ךיא רעּבָא ,רימ ןעגעק
 יז סָאװ ,ןעגינעימעד ךיז ןעלעטשוצנעגעג הוּכּכ ןייז טשינ טעװ
 .ַאלעּב ויא גנוטסעפ יד, : ץזַארפ יד .ביל תמאֹּב םהיא טָאה
 עמַאס יד וצ וליפַא טרעהעג "ןעמונעג זיא גנוטסעפ יד ,טרעג
 .טסעדניפ ,ןעגנומיטשעב עגעגנולעג טשינ ןוא ענעשָארדעגסיױא
 לָאמ טרעדוה רעּבָא .תמא ןעּפָארט ַא ןַאהרַאפ ָאד זיא ןעגעוו
 טסַאּפעגוצ טרעװ יז ןעוו ,עזַארפ עגיזָאדיד טמוקעּב תמא רהעמ
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 "רעפ תודמ עטוג ערהיא ןופ דנעו יד רעטניה סָאװ ,יורפ ַא וצ

 ,ץרַאה סָאד יװ ,רעטעררעפ אזֲא טסורּב רעד ןיא יז טלַאהעב

 ײסױהַא שיגעלּפַאצצרַאה ןהֶא ןעלעוו רימ ,גיהור  ןייז געמ עראלק

 רעד ןוא הבורק עטלַא יד ,ךיא ,ערַאלק :אשרָאװ ןייק ןערהָאפ

 ,ריוואלק רעמוטש

 ,ליױּפַא ןעט-ן8 סעד

 רעּבָא ,אשרַאװ ןיא ןיּב ךיא יװ ,געט יירד ןיוש זיא טָא

 ךז ןעסײרוצסױרַא ןעגנולעג טשינ ץלַא ךָאנ רימ זיא רעהַא זיפ

 ךיא ּבָאה ,ןעמוקעג ןיב ךיא יװ דלַאּב תמחמ ,וװָאשָאלּפ ןייק

 טכיזעג עצנַאג סָאד ןוא גָאטהעװנהיײצ ןופ ןעדייל ןעּבױהעגנָא

 רימ ךיא ליװ הארמ ַאזַא ןיא ,ןערָאװעג ןעלָאװשעג רימ זיא

 | ןעמַאד יד רַאפ ןעזייו טשינ

 ןהש זיא עמהומ יד .ןײקסניטַאינש ןהעזעג ןיוש בָאה ךיא

 ילֿכעּבעג ַא יװ ,טסירגעּב ךימ טָאה ןוא ריִמ יי ןעוועג ךיוא

 רעטומ רהיא .עמוקעג קירוצ ךָאװ ַא טימ טשרע זיא עקלענַא

 הליחתכל יז ןעּבָאה סָאװ ,םירױטקָאד יד זַא ,קנַארק ױזַא זיא

 יעֹּב םוצ ןעמוקעג ןענעז ,ןעדַאבסיװ ןייק ןעקישסיורַא טלָאװעג

 -רעפ טעװ עגילעצ יורפ ,ןערהָאפ טשינ טציא ןָאק יז זַא ,סולש

 -רַאטש רעדָא ןערעװ דנוזעג טעװ יז זיּב ווָאשָאלּפ ןיא ןעּביילּב

 טעוו יקצימָארק זיּב ,רהיא טימ ןיז סעװ צקלענַא ןוא ךעּב

 זַא ןעגיפעגנײא טשינ ןוא ןעטפעשעג עגייז ןענדרַאגייא טשינ

 ןעגידנעטש ַא ךיז רַאפ ןעלהעווסיוא לָאמַא טרָאֿפ ףראדעב ןעמ

 -רעפ ,טגָאזעג רימ טָאה עמהומ יד סָאװ ,סעד ןופ .טרָאנױאוװ
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 ןעטַאנָאמ עכילטע ןרעױדעג טעװ העיסנ ןייז זַא ,ךיא העטש
 סָאװ ןעמהומ רעד ןופ ןעגירקוצסױרַא טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא
 ןעמוקעגנָא סע ןיא רימ ןוא ,ץעקלענַא ןעגעו תועידי רהעמ
 -געפָא ץנַאג רימ טימ טדערעג טָאה עמהומ יד לייוו ,טֿפײל ץנַאג
 | ,ג'צרעה

 -ץג-הנותח ַא זַא ,ןעפיירגעּב טשינ ןיטולחל רָאג ןָאק יז
 יװ רחעמ ןעריסערעטניא ןעצימע ןענָאק רָאג לָאז יורפ עטַאה
 טֿפַארטרעּפ טשינ וליפַא ךיז טָאה יז ,רעגיטֿפיר רעדָא ,הבורק ַא
 עמהומ יד טָאה רעּבירעד יקַאט ןוא ,ןעגַארּפ עכלעַא רעּביא
 טוג ם'נופ ףיקרעפ םעד ןעגעוו רימ טימ טדערעג גיצרעהנעפָא
 טשינ לָאמניק ץיקצימָארק סע טעװ  זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא
 ןיא ןעלַאפעגנירַא יז ןיא סעומש םינופ ףוס םײּב ,ןייז-לחומ
 טָאװ ,עלעטייק סָאד ןעסירעגּבָארַא טָאה יז זַא ,ןרָאצמירג ַאזַא
 ןעלַאפעגּבָארַא זיא לרעגייז סָאד ןוא ,זלַאה ן'פיוא טגָארט יז
 | ,דרע רעד ףיוא

 "עג יז טָאה-.ןעגיױא "ד ןיא ןעגָאז םהיא לעװ ךיא--
 םהיא טלָאװ ךיא .טייחניימעג עלעּפָאט ַא זיא סָאד זַא--ט'הנעט
 ,טשינ סייוו ךיא רעּבָא ,עמוס עגיטיונ יד ןעהילעגסיוא רעטעּב ןיוש
 -ַאלקעּפש ענייז םורָאװ ,הלועפ ַא טַאהעג סיּפע טלָאװ סָאד יצ
 ,ןיז טעװ ייז ןופ סָאװ ,טשינ סייװ ךיא .םוחּת ַא ןענעז סעיצ
 ךיא לעװ ,ןעמוק רָאנ רע לָאז .ןיהַא ץלַא טהעג רעּבָא לייוורעד
 ץעקלענַא ןעֿכַאמ ךילקילגמוא טעװ רהיא :ןעגָאז דלאב םהיא
 סָאװ .ןעצעזנָא רהיא טעװ ףוס-לּכ-ףוס ןוא ,רעטומ רחיא ןוא
 -עּב ןעפרַאדעּב יז זַא ךלַאּביװ ,ןענָאילימ ענייז ןופ ייז ןעּבָאה
 .רהעמ טשינ ןוא טייקניימעג ויא סָאד .ןעשָארג ןעדעי ןעגייוו
 םענעקורט ןעגױָאדמעד טַאהעג טגייפ גידנעטש רעּבָא ּבָאה ךיא
 .ןעוועג טֿכערעג ןיּב ןוא םָאװש

 .רעהנעפָא יז טָאה יצ ,ןעמהומ רעד טגערפעג ךיא ּבָאה
 .ץעקלענַא טימ םעד ןעגעװ טדערעג גיצ

 טזיּב וד סָאװ ,טוג---.טגָאזעגסױרַא יז טָאה--? ן'עקלענַא טימ--
 .ץרַאה סָאד ךיז ןעדיירסיוא ןענָאק ,תוחּפל ,ךיא לעװ ,ןעמוקעג
 -עװ ןעמ ןָאק ץעקלענַא טימ .ןערעװ רעטֿפײל רימ טעװ רשפא
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 טשינ ךיא ּבָאה לָאמנײא ,גיצרעהנעפָא ןעדייר טשינ םעד ןעג

 -םױרַא רלַאּב ךיז יז טָאה ,ןעדייר ןעמונעג ןוא ןעטלַאהעגסיױא
 יא רע, .ןענייו ןעמונעג םעדֿכָאנ ןוא רימ ףיוא ןעפרָאװעג
 -לעגַא ,רָאג ןוא--"ןעוועג ןעגנואווצעג ,ןעגנואווצעג ,ןעגנואווצעג
 יז ןוא םהיא ףיוא ןעלַאפ ןעזָאל טשינ טרָאװ ןייא ןייק טעװ עק

 עניז טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ןעגרָאברעּפ ןעלעוו רָאנ טלָאװ
 :ןערַאנּבָא טשינ וטסעװ ,יורפ עטלַאינַא ,ךימ רעבָא .ןרעלהעפ
 ןײז-לחומ טשינ ,ךיא יװ ,יזַא ךיוא סהיא יז ןָאק ןעצרַאה ןיא
 ,טוג סָאד טפיקרעפ טָאה רע סָאװ

 ביל טשיג םהיא טָאה יז זַא ,ָאזלַא ,רהיא טניימ--

 ,גנורעדנואורעפ טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה עמהומ יד
 -רעד !ןעּבָאה ביל שרעדנַא יז לָאז ןעמעיו ןוא ?  סָאװ--

 ,ביל םהיא טָאה יז סָאװ ,רעצמ ךָאד ךיז יז זיא יקַאט רַאֿפ
 ךיוא טייצ רעּבלעזרעד ןיא ןוא ןעּבָאה ביל ךיז ןָאק ןעמ רעּבָא
 | ףעשנעמ ןופ תונורסח יד ןהעז

 ךיא רָאנ ,ןעֿכַאז יד ףיא גנוניימ רעדנַא נָא ּבָאה ךיא
 -עג רעטייו טָאה עמהומ יד רעּבָא ןעגָאוסױרַא טשינ יז ליװ
 ; טגָאז

 -ָארק .ןעגָאז טנעגיל ןיא םהיא ךיא גידלושעּב ץלַא ןופ רהעמ--
 ַא ןיא זַא ,רעטומ רהיא ןוא ץעקלענַא טרעֿכיזרעּפ טָאה יקצימ
 ןעפיוקוצסיוא תוכב ןייז רע טעװ םורַא ,ייווצ סנעטסכעה ,רהָאי
 -ומ רעד טימ עקלענַא רעּבָא ?ךילגעמ סָאד ןיא ,גָאז .טֹוג סָאד

 ,ןייז יקַאט סע טעװ ױזַא זַא ,ןעסעומשנייא ךיז ןעליוו רעש

 -עּפש טעװ רע .ךילגעמגוא סע זיא ,גנוניימ ןיימ טיול--
 .רעהירפ יװ ,ןעריליק

 ,רע טלעדניושעב .ונוא ןופ רעסעּב ךָאד סע סיי רע--

 !ןעיורפ עדייב גיניזטסואוועג ,ָאזלַא

 טשינ יז ליה רע לייו ,רָאפרעד סע רע טוט רשפא--
 | .ןייז-רעצמ

 .טֿכָאקוצ רהעמֿכָאנ ךיז טָאה עמהומ יד
 יאדוֲא ? ןייז-רעצמ טשינ ךיז ןעלָאז ייז ,טסייה סָאװ--

 טלָאװ רע ןעו ,שפנ-תמגע ןופ טסואועג טשינ ייז ןעטלָאװ
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 -צּב רעדעי !טשינ םהיא גידייטרעפ .טוג סָאד טפיוקרעפ טשינ
 -קערש ךיז טָאה יקסוװָאטסָאװֿכ ! רַאפרעד ן'טּפשמ'רעפ םהיא ףרַאד
 זַא ,טגָאזעג ןוא םינינע יד טקוקעּב טָאה רע .טגערעגפיוא ךיל
 טמהעג ,דלעג ןעשָארג ןייק ןעּבָאה טשינ וליפַא לָאז רע ןעוו
 רהָאי ייווצ ַא ןיא תובוח עלַא יד ןעלהָאצוצסױא רעטנוא ךיז רע

 ןעבעגעג עטשרע יד םהיא ךיא טלָאװ ףיורעד דלעג ןוא .טייצ
 -טַא ,ונ ?ןעּבעגעג םהיא ךָאד טסלָאװ וד .ךיוא אמּתסמ וד ןוא
 ןעלַאמרעפ ץלַא ויא טציא רעּבָא !טָא

 -לענַא ןעגעו ןעגערפסיוא יז ןעמונעג ךיא בָאה םעדכָאנ

 רענדָאמ ַא סיּפע טימ טגערפעגסיוא יז ּבָאה ךיא .דנוזעג סעק
 ךיא תמחמ ,טייקגיהורנוא רעֿכילרעלקרעדנוא ןוא רענעגרָאּברעפ
 ,סנױזַא סָאװטע ןרעהרעד ָאד לעװ ךיא זַא ,ןעקָארשעג ךימ ּבָאה
 סָאװ רעּבָא ,ךילריטַאנ ןוא לַאמרָאג ץנַאנ תמאּב זיא סָאװ
 טלעסיורטוצ ןעצנַאגניא--סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא--רימ טלָאװ
 ךימ סָאװ ,ןענַאטשרעפ עמהומ יד טָאה ,קילג םוצ .ןעוורענ יד
 ,סעּכ םענעגייא םעד טימ טרעפטנעעג טָאה יז ןוא ,טריסערעטניא
 . רעהירפ סָאװ

 -/ב רע טָאה טוג סָאד .! רָאפ טשינרָאג טהעטש סע--
 : ..ָאטשינ ןיא ץנעי רעּבָא ,ןעמיוקרעפ וצ ןעזיוו

 -נַא ףױא סעומש םעד טרהיפעגרעּביא דלַאּב ּבָאה ךיא
 טימ ,רימ טימ זַא ןעמהומ רעד טגָאזעג בָאה ןוא עמעט רעדנַא
 ,סגיטסינַאיּפ עטסערג יד ןופ ענייא ןעמוקעג זיא גוצ ןעּבלעזמעד

 -/ב טשיג יװַא ךַאז ןייק טלָאװ סָאװ ,ןָאזרעּפ עֿכײר ַא רהעז
 -טיוג יד תבוטל ןעטרעצנָאק יירד-ייוצ ַא ןעבעג וצ יװ ,טרהעג
 .עֿכילרעדנואוו ַא רעּבָא זיא גנומיטש סעמהומ רעד ,עגיטפרעדעּב
 ,רַאפרעד ץערַאלק ףיא סורדרעפ סיורג טַאהעג יז טָאה לּכ-םדוק

 יד זיא טלָאמעד לײװ ,רעטניו ןעמוקעג טשינ זיא יז סָאװ
 ןענופעגניא יז סָאה םעדכָאנ } ןעטרעצנַאק רַאפ טייצ עטסעּב
 ןערהָאפ טלָאװעג דלַאּב טָאה ןוא טעּפש טשינ ךָאנ זיא סע זַא
 זַא ןעקרעמעּב וצ ןעזיועב םיוק רהיא ּבָאה ךיא .ן'ערַאלק וצ
 ןעּבעג רעהירפ רהיא לעװ ךיא ןעװ ,רעסעּב ךס ַא ןייז טעװ סע
 שארב טהעטש ץעמהומ יד .טייװ סעמהומ רעד ןעגעוו ןעסיװ וצ
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 ןעמױרג ַא רַאּפ טלַאה ןוא תורבח עגיטעטליואו עֿכילטע ןופ

 .ךילגעמ רָאג זיא סע סָאװ ,ץלַא ייז רַאפ ןעלמַאזוצפיונוצ דובּכ

 טשינ רהיא ייַּב סע לָאז ץימע זַא ,ארומ יז טָאה רעּבירעד ןוא

 -,ןעּפַאֿפסױרא

 :ןָאטעג גערפ ַא ךימ יז טָאה ,גידנעהעגקעווא

 ? וָאשָאלּפ ןייק ןערהָאפרעּביױַא וטסעװ ןעוו--
 ףערהָאּפ טשיג ןעצנַאגניא לעװ ךיא זַא ,טגָאועג ךיא ּבָאה

 רעסעּב ךימ לָאז ךיא ,סולשעּב םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב געוו ןיא

 ןעּביז זיא ָאשָאלּפ ןייק אשרַאװ ןופ .אשרָאװ ןיא ןעצעזעב

 ןוא סוג םיניא ןעגנערברעפ גָאט ןעצנַאו ַא ךיא ןָאק ,טסרָאיװ

 -צלַא ןיטולחל סע זיא רימ רַאפ ,םיהַא ןרהעקמוא ךיז טֿכַאג וצ

 עגעדישרעפ וצ ךמס ןייק ןעּבעג טשינ סע טעװ בגֲא ,סנייא

 עלייװרעד טעװ יקצימָארק יורפ ךיױא ; תוליכר ןוא סעקטָאילּפ

 ןענױאװ וצ גיטכיו רהעז זיא רימ זַא ,ןעטֿכַארט ןענָאק טשינ

 טסעומשוצ ךימ ּבָאה ךיא תעשג .ךַאד ןייא רעטנוא רהיא טימ

 זַא ,טקרעמעּב גידנעהעגײּברַאפ םהיא ךיא ּבָאה ,ןיקסניטַאינש טימ

 -ַעג םהיא זיא סָאד .וָאשָאלּפ ןיא ןעצעזעב טשינ ךיז ליװ ךיא

 ףילרהיפסיוא קשח ןליפַא טַאהעג טָאה רע ןוא ןערָאװעג ןעלעפ

 .זיא יקטניטַאינש םגה .ץעקלענַא ןעגעו רימ טימ ןעדיירוצרעביא

 טשינ רע טָאה ןעגעווטסעדנופ ,רעטנעגילעטניאינַא שנעמ א רעליז

 יישרעפ סױרַא-ןעפור ןעדנעטשמוא ענעדישרעפ זַא ,ןענַאטשרעפ

 רע .דגיירפ עטוג עטסעּב יד ןעשיווצ ןליּפַא ןעגנוהיצעב ענעד

 ןעּבילּברעפ ץלַא ךָאנ טלָאװ ךיא יװ ,ױזַא רימ וצ ןעמוקעג זיא

 יװ גידנרעטיצ ,טָאה סָאװ ,יקסװָאשַאלּפ ןָאעל רענעגייא רעד

 .רעפרַאש ַא טימ .טהיא ייּב ףליה ָאקָארק ןיא ןעטעּבעג ,טַאלּב א

 .,המשג ןימ ןיא ןעקוקנײרַא טלָאװעג רע טָאה טייקגיצרעהגעפָא

 "עג ךיז רע טָאה .טלעטשעגּבָא דלַאּב םהיא ּבָאה ךיא רעּכָא

 ןיש ךיז רע טָאה רעטעּפש ,ןערָאװעג וייּב ןליפַא ןוא ט'שודח

 יװַא טסעומשעג ןעּבָאה רימ ןוא גנוטלַאה ןייב וצ טסַאּפעגוצ

 .-גוא ןופ טקַאפ רעד טריטסיזקע טשיגרָאג טלָאװ סע יװ טקנוּפ

 םהיא זַא ,ןהעזעג רעֶּבָא ּבָאה ךיא .שינענעגעב רעטצעל רעז

 =-נוה ךימ טָאה רע תמהנ ,גנומיטש עגיטציא ןיימ טריטערעטניא
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 ןופ טייקטקישעג רענעי טימ ןעשרָאפסױא ןעמונעג םורַא-רעט
 טעניּבַאק ןיא ךיז ייּב רָאנ זיא סָאװ ,רעלטסניק-רעגיירש ַא

 ןיא רעּבָא ,רעקיטילַאנַא רענערַאפרעד ןוא גָאלָאֿכיטּפ רעפיט ַא -
 ,טנעדוטס ַא יו ,וויאַאנ רע זיא ןעּבעל ןעשיטקַארּפ
 ,טײלפ א דנַאה רעד רעטנוא סַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו =
 טָאה טעלמַאה יװ ,ןעגנַאלרעד טנָאקעג םהיא יז ךיא טלָאװ
 ,ליּפש ,ךיד טעּב ךיא,, :ןעגָאז השעמ-תעּב ןוא ,ןָאטעג לָאמַא סע
 ןָאק יזַא יװ ָאט ,טשינ טסנָאק וד זַא ןעגָאז וטסעװ רעמָאט
 סָאװ ,המשנ ןיימ ףיוא ןעליּפש טסנָאק וד זַא ,ןעזייווסיוא ריד
 ץרַאה לעקיטש ַא ןופ וליפַא טסנָאק וד זַא ךלַאּביװ ,טסליוו וד
 ?,ןָאט ַא סיּפע ןעמוקעּבסױרַא טשינ

 -עג ךיא ,טעלמַאה טנעיילעג ךיא ּבָאה טֿכַאנייּב ןעטכענ
 זיא יקַאט רַאפרעד ןוא ,לָאמ ןעטליפיוװ םוצ טשינ ןיוש קנעד
 .יטנייה רעד .ךיילגרעפ רעגיזָאדרעד ןיירַא ּפָאק ןיא ןעמוקעג רימ
 -רעפ ןוא רענרעדָאמ רעדעי ייּב ןוא עגַאל רעדעי ייּב--שנעמ רעג
 ליפיוזַא ןעניפעג טשיג ץעגרע טעוו--גנולסיירטוצ-המשג רעטלעקיוו
 -ץג ןיא סָאװ עידעגַארט רעגיזָאדרעד ןיא יװ ,ךיז טימ עיגָאלַאנַא
 ןופ עדנעגעל רעגיטולב ןוא רענטעמַאה רעד ףיוא ןערָאװעג טיוּב
 --טעלמַאה .ךילדנעטשרעפנוא שממ רימ ןיא סָאד .דעשנילַאה
 ױװַא יו ,ןעװעג זיא יז יװַא יװ ,המשנ עֿכילשנעמ יד ןיא סָאד

 ָאד ןיא ,גנוניימ ןיימ טױל ןייז טעװ יז יזַא יװ ןוא זיא
 -נָא ןענעז סָאװ ,ןעצענערג עלַא ןעגנַאגעגרעגיא ריפסקעש
 ,עטנַאד ןוא רעמָאה .סעינעג רַאפ ןליפַא ןערָאװעג טנעֿכײצעג
 רעיײז ןופ ןָאפ ןפיא ךילדנעטשרעפ רימ ןענעז ,רעגייטש ַא
 ,טָאד ןעפַאשעב טנָאקעג ןעּבָאה יז זַא ,העטשרעפ ךיא ,עכָאּפע
 .נעלעגנע רעג'זָ}ורעד זַא רעּבָא ,ןעפַאשעּב ןעגָאה יז סָאװ
 .רָאפ טנָאקעג טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצעּביז םיניא טָאה רעד
 טכורפ ַא רָאנ ןייז ןענָאק סָאװ ,ןעזָאכיסּפ עלַא .יד ןעלהיפטיוא
 ךיא םגה ,רימ רַאפ זיא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצניינ םינופ
 -צר עגיגיײא'נא ,ןטעלמַאה ןעגעװ טנעילעג ליפױזַא ּבָאה
 ,שינרעט

 -מַאה ץיקסניטַאינש ןעּבעגעגרעּביא ּבָאה ךיא יו סעדכָאנ
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 רעטנוא ןערַאלק ןעצעגעגרעּביא ךיוא ךיא ּבָאה ,טיילפ סטעל
 .רעגיא םהיא טימ ךיא ּבָאה רעטעּפש טשרע ןוא ההגשה ןיײו
 ,טגָאועג םהיא ּבָאֹו ךיא .סעמגָאד ענייז ןעגעו טסעומשעג
 םײהַא טקגעּבעג ּבָאה ךיא ליײװ ,ןעמוקעג ךיא ןיִּב רעהַא זַא
 ּבָאה טגָאזעג רעּבָא .ןעטכילפ עניימ העטשרעפ ךיא לייװ ןוא
 יקסגיטאינש זַא ןָאט ןעגיטליגכײלג-טֿכײל ַאזַא טימ סע ךיא
 ,טיז ןיימ ןופ סָאּפש ַא זיא סָאד יצ ,טסואװעג טשינג טָאה
 עגיטכירפױא עניימ ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעו סָאד רצ
 סָאד ט'רזחעגרעּביא ָאד ךיז טָאה יינספיוא ןוא .ןעלהיפעג
 רענעי ,זירַאּפ ןיא טגָאזעג ןיוש ּבָאה ףךיא סָאװ ,ענעגיײא
 ןעגעק ןעמוקעג טָאה יקסניטַאינש סָאװ ,סושרָאפ רעשילַארָאמ
 טונימ רעדעי טימ ויא ,ןעשינעהעשעג עטצעל יד קנַאד ַא ,רימ
 וצ סָאװ ,טסואװעג טשינ טָאה רע .ןערָאװעג ןעצלָאמשוצ
 ,ךילמעג ,ךָאז ןייא רָאנ רע טָאה ןענַאטשרעפ ןוא ,ןעטכַארט
 ףעגעפע טשינ ךימ רע טעװ ןעלסילש עטלַא יד טימ וַא
 -עגרעּביא לָאמַארעדיו ,ןענעגעזעג םייּּב ,ּבָאה ךיא תשעּב
 -גָא ףרַאש ךימ רע טָאה ,החגשה ןייז רעטנוא ץ'ערַאלק ןעבעג

 1 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא טקיקעג
.:. 
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 ?גיטֿכיװ יױזַא ריד רַאֿפ סע זיא עשז-ןיוש--- טו

 ריפש ךיא רעֿכלעװ וצ ,יהרפ א זיא סָאד לייו ,רהעז--
 ,גנוטֿכַא--.רהעמֿכָאנ ןוא טפַאש'רבח ךט ַא

 -געצנָאק טײקמַאקרעמפױוא עצנַאג ןייז זיא םורַאיװַא
 -ץגירעשמ יַאדַא טָאה רע .ןערַאלק ףיוא ןערָאװעג טרירש
 יה ,יקסניטַאינש זיא קעװַא .עּביל עייג ַא זיא סָאד ֹוַא ןעװ
 ןעגרָאּברעּפ טשינרָאג לָאמנײק ןָאק רע .רעזייּב ַא ,טנייש סע
 ןוא ,ךילנהעוועג יװ ,רעקרַאטש ןָאטעג קַאה ַא רע טָאה ריט יד
 -עגמוא ךױ ןוא פערט יד זיפ טײלגעּב םהיא ּבָאה ךיא זַא
 ךיז טָאה רע יװ ,טרעהעג ךיא ּבָאה ,רעמיצרָאפ ןיא טרהעק
 ףיױה רהעז השעמ-תעּב ןוא ןעגיטש עֿכילטע ןופ טזָאלעגּבָארַא
 ןיא רע ןעװ ,ןָאטעג גידנעטש טָאה רע סָאװ ,ךַאז א ,טפייפעג
 .טגערעגפיוא ןוא ןייּב ןעוועג
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 -ַאלק זַא ,תמא םעד טגָאזעג םהיא ךיא ּבָאה ,סנעגירעּביא
 ןערַאלק ןעבירשעג ךיא ּבָאה טנײה ,ךימ טריסערעטניא ער
 ךוא ,טכװעצ טשינ ץלַא ךָאנ יז ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןעגעֹו
 ,אשרַאװ ןופ טקיצטנע זיא ערַאלק .הבושּתַא ןעמוקעב ףכיּת ּבָאה
 ירד עגיזָאדיד רַאפ .רעניואונייא ערהיא ןופ רעּבָא סרעדנוזעב
 רעשילַאקיזומ רעגיה רעד ןופ ןערעטש עלַא יז ןעּבָאה געט

 ךיא רעדנַאנײא ןעשיװצ טרירוקנָאק ןעּבָאה ייז ,טֿכזעּב טלעוו
 ,טּבײרש יז .רהיא רַאפ ןָאט וצ ץלַא טגעלעגרָאֿפ ןוא טײקֿפילּביל
 טדָאטש ןייא ןייק ןיא ךָאנ יז טָאה ןעשנעמ עכילּביל עגױזַא זַא
 ןעלעוו טלָאװ יז ןעװ זַא ,רעבָא ןעכער ךיא .ןעפָארטעג טשינ
 ןיוש ייז ןעטלָאװ ,טייצ רערעגנעל ַא ףױא ָאד ןעסעזעּב ךיז
 טפַאשנעגיײא יד טציזעּב ערַאלק םגה ,ךילּביל ױזַא ןעוװעג טשינ
 ,דניירפ םוטעמוא ךיז ןעפַאש וצ

 טּפױהרעּביא ,העזעג ןזייװלײט ןיש יז טָאה טדָאטש יד
 טהערפ רימ .סיקנעזַאל יד ןעמונעגסיוא רהיא ייּב ןעּבָאה רעּבָא
 ,קורדנייא ןערעװש םעד ךָאנ סרעדנוזעּב ,תולעּפתה רהיא רהעו
 דא ;רעשב ר טכַאמעג רהיא ףיוא טָאה טּפַאשדנַאל יד סָאװ

 עֿכַאלפ עגיזָאריד ףיוא ,תמאּב ןוא .ץעגערג יד ןערהָאפעגרעּביא
 ָאד ףרַאדעּב ןעמ ןוא ,ןעהורּבַא טשינ גױא סָאד ןָאק תואלחנ
 : .טייקנעש לעסיב ַאי עד ןענופעג וצ ,ןערעװ ןעריוּבעג

 -'עג ערַאלק ךיז טָאה ,לרעטסנעפ-ןָאגָאװ ןופ גידנעקוקסיורַא
 -ַאלק "ןע'נעּפָאש ךיא העטשרעפ טציא ,ךַא, , דנַאנַאֿכָאנ ט'רזח
 ,טשינ םהיא טהעטשרעפ יז תמחמ ,העוט ,ךילריטַאנ ,ךיז זיא ער

 "גײרַא טשינ ןָאק יז יװ ,םהיא ןיא ןעגנירדניירַא טשינ ןָאק
 ףיא ןיּב ןיז ןעגיטסייג ןיא .גנוּבעגמוא רעגיזָאדרעד ןיא ןעגנירד
 -ַאטַא'גַא סיּֿפע םילוצ רעּבָא ,ַאּפָאריײא-ברעמ ןופ דניק ַא וליִפֲא
 ךיא ןעגנירדוצניירא טּפַאשנעגיא יד ךיא ץיזעב תוּכ ןעשיטסיוװ
 טימ שממ ךימ ךיא גיצרעביא לָאמ ליפ ןוא רוטַאנ רעזנוא
 צרעזנוא טימ ןעגיטעזנָא טשיג ךימ ןָאק ךיא זַא ,שודח סיורג
 .םייהַא טייצ-גנילהירפ םוק ךיא ןעװ ,לָאמ סעדעי ןעטפַאשדנַאל
 ײֿפַאשדנַאל ַא רַאפ סָאד ןענעז סָאװ ,ןעמונעג גולפ ןיא ,רעצָא
 "וצֹרָאפ ךיז טערַאטסעג ךימ ךיא צָאה לָאמ ןייא טסינ ! ןעט
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 וצ ךיז טהיצעב סָאװ ,דנַאלסױא ןופ רעלטסגיק ַא רַאפ ןעלעטש
 טָאה רעּבָא טלָאמעד .שנעמ רעגיטייז ַא יװ ,וויטעיּבָא ץנַאג םעד
 עגיזָאדיד יװ ,קורדנייא ןימ ַאזַא רימ ףױא טֿכַאמעג גנוּבעגמוא יז
 ,דניק ַא סיּפע ןופ ןערָאװעג טנעכיײצעגנָא ןעטלָאװ ןעשזַאזייּפ
 .ןעשנעמ ןעדליװ ַא רָאג רעדָא ,ןעֿכירטש ןעֿכַאמ רָאנ ןָאק סָאװ
 -יילג טימ ךעלזייה ,טעקנָאל עסַאנ ,ךעלעגרעב עֿכַאלּפ עגיזָאדיד
 סָאװ ,טנָאזרָאה ןופ גערב ץפיוא סעילָאּפָאט ,ןערוטנַאק עכ
 ,רעדלעפ יד ,טצעלוצ ,ןוא סעקטנָאיַאמ עשיצירפ יד םורָא-;ללגניד

 לײמ ןהעצ, יד טָא ,דלָאװ ןעסַאּפ טימ טמיזעּב זייװרעטרע
 טהעז ץלַא סָאד .סיױא ךיז טקירד שטייד רעד יװ !,טשינרָאג
 תולד ןעצנַאג םעד טימ ןעזיקסע ץוויטימירּפ יװ ,סיוא רימ

 ןייק וליפֲא סע ויא ,טדערעג גנערטש .,סעיניל ןוא טלַאהניא ןופ

 ירא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןָא-טנעמָאמ םעד ןופ רעּבָא ,טשינ ןָאפ
 "נָא ךיז ןוא שנעמ רעניטייז ַא יװ ,ףרעד ןעקוק וצ טרעהעג
 ןעטפַאשדנַאל יד ןופ תוטשפ רעד ןיא ןעגנירדוצנײרַא ןעביוהעג
 רעֿכילדנענא רעניזָאדרעד ןיא ןעסילשוצנייא ןײלַא ךיז ןוא
 םֶרָאֿפ עטמיטשעּב עדעי ואװ ,רעדלעפֿכַאלּפ יד ןופ טייקטיירּב
 םעד ןופ--,ענַאװרינ רעד ןיא המשנ יד יװ ,ןעצלָאמשוצ טרעוװ
 עניימ ןיא ןעמוקעּב ןעטפַאשדנַאל עגיזָאדיד ןעּבָאה ןָא-טנעמָאמ
 ןעמַאװצ רָאג " ןעוויטימירפ, ןופ ץייר םעד זיולּב טשינ ןעגיוא
 ,גיד'התוננמ רהעז רימ ףױא טקריװעג ךיוא ייז ןעּבָאה טימרעד

 רעבָא ,גרעּב רעניגעּפַא יד ןופ ןעפַאג ,רעגייטש ַא ,ןָאק ךיא

 טּביילּב ,ייז טימ ןעגנירדוצֿפרוד ךיז תלֿכויּב טשינ זיא טסייג ןיימ

 רעהירפ זומ רעּבירעד ,ייז ףיוא ךיז ןעשטילג---ךָאז ןייא זיולּב רימ
 תמאּב טהור שגעמ רעד .גנורעטַאמנייא יד ןעמוק רעטעּפש רעדָא
 "רַא ן'טימ ןעסיגנעמַאװצ ךיז ןָאק רע ןעװ ,טלָאמעד רָאג סיוא
 ןייז ןעװ ,טלָאמעד רָאנ רע ןָאק ךיז ןעסיגנעמַאזוצ ןוא ,,ןעגימ
 ןיא ןעגעמרעפ רוטַאנ רעגימורַא רעד ןופ המשנ יד ןוא המשנ
 4 / - .ָאיצַאינַאגרא עשינָאמרַאה ענײמעגלַא

 יר לייוװ ,ןופרעד טמַאטש םייה רעד ךָאנ טפַאשקנעּב יד
 .ןעגנוניישרעד עגימורַא עלַא יד ןעשיװצ םָאזמייא זיא המשנ

 רעשיכיספ ןופ פיצנירּפ רעגיזָאדרעד זַא ,וליפֲא ךיז טֿכַאד רימי
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 טעװ רשפא ןעסַאּפע רעטײרּב ךָאנ ןעמ ןָאק טפַאש'הגורק
 זיא סָאװ ,שנעמ ַא ,ןיא : הנושמ ןעזייוסױא עכנַאמ סע

 טימ טּפַאועגנָא ויא ןוא דנַאלסױא ןיא ןערָאװעג ןעגיוצרעד
 -עג עגױזַא ןעגָאזסױרַא לָאז ,רוטלוק רעשיאעּפָארייא-ברעמ רעד
 *עדנעלסױאינַא--יורפ א : רהעמכָאנ גָאז ךיא רעּבָא .,ןעקנַאד
 -טהעז ,טלעװ רעד ןיא עטסנעש יד ןייז ךיו געמ יז ,ןיר
 ןוֿפ ןירעהעטשרָאפ ַא ױו ,רהעמ טשינ ןעגיא עניימ ןיא סיוא
 ,ץרַאה-ןעיױרפ 4 יו טשינ רעּבָא ,ןימ םענעש

 -ירשעג לָאמַא ּבָאה ךיא סָאװ ,טוג רהעז קנעדעג ךיא
 םעד טשינ טרעטש סנײא רעּבָא ןעיורפ עשיליוּפ ןעגעוו ןעב

 ןיא רעֹּבָא ,תונורסח ערעײז ןהעז ךיז ןָאק ךיא ,ןעטייווצ
 ערעסערגַא יי וצ ןעלהיפ ךיא ןָאק טייצ רענעגייא רעד
 רעסיורג 8 זיא ,סנעגירעּביא ,סנירעדנעלסיוא וצ יו ,תוברקתה
 ,ןערָאװעג טצינעגּבָא ןעגנוניימ עגידרעהירט עניימ ןופ לייט
 .דגּג רעטלַא'גָא יו

 .רעפ ןוא השוב סיורג טימ .םעד ןעגעװ גונעג רעּבָא -
 ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד זַא ,ןהעזעגנייא ךיא ּבָאה גנורעדנואוו
 .ןהייצ יד ךיז ןעדייררעפ ַא יװ רהעמ טשינ זיא ,ןעּבירשעגנָא
 -ּפַאשדנַאל ענעדישרעפ ןופ דיר ךיא .יקַאט סע זיא יװַא ,ָאי
 ענײמ עלַא ןענעז רעּבָא ןע'תמא'רעד ןיא ,העוומייה ,ןעט

 טשינ ץלַא ךימ ליװ ךיא ,ווָאשָאלּפ ןיא טרירטנעצנָאק תונויער
 -גאנֲא ךימ טלַאפעג סע !זומ ןעמ רעּבָא ,ןירעד ןייז-הדומ
 יװ טקנוּפ ,ןירעד סיוא ךיז יז טקירד שיויפ סָאװ ,טייקגיהור
 ,ןייז ךילגעמ ץנַאג ןָאק סע .טקירדרעפ רימ טלָאװ ץרַאה סָאד
 טרָאד ןעגנערּברעפ סָאד ןוא װָאשָאלּפ ןייק ןעמוק סָאד זַא

 רָאֿפ סע ךימ לעטש ךיא יװ ,רעטֿכײל ךסַא ןהעגֿכרודַא טעוװו

 ןיװלעגני .רעװש לָאמעלַא זיא ךַאזַא ברע .גנוטרַאװרעד ןיא
 גיהורנוא זַא ,קנעדעג ךיא ןוא ,טרילעוד לָאמניא ךיא ּבָאה
 ךיא ּבָאה טלָאמעד ךױא .לעוד םעד ברע רָאנ ןעוועג ךיא ןיצ
 ךיא ןוא שרעדנא סיפע ןעגעװ ןעטֿכַארט וצ טערַאטסעג ךימ
 תוניער עניימ .טסיומוא ןעוועג ,ךיז טֿכַאד ,סע זיא טנייה יו
 ,ךילדניירפ טשינ ןוא טרַאצ טשיג ןעגעז ַאקצימָארק יורפ ןעגעוו
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 יװ ,סורַא ךימ ןעלגניר ןוא ךילגעװעּב הנושמ סיִּפע ןענעז יז
 ןעבײרטרעפ טשיג ייז ןָאק ךיא רעּבָא ,ןענהיב עטגיחורנואעּב

 לירּפַא ןעמי|17 טעד
ְֿ 

 ןעפָארטעג ןוא וָאשָאלּפ ןיא ןעװעג ךיא ןיּב טנייה
 .טלעטשעגרָאפ ךימ ּבָאה ךיא יו ,ױזַא טשינרָאג ץלַא טרָאד
 -רעדניא רעגייז א ןעּביז ןערהָאפעגסױרַא ךיא ןיּב ָאשרַאװ ןופ
 ןיש ךיא לַעװ ,טנעֿכערעג ךיא ּבָאה ,טכַא רעגײז ַא ןוא הירפ
 ןעמַאד יד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה עמהומ יד ,טרָא ץפיוא ןייז
 ןייא ןויק ףיױא ךימ טָאה להיפעג רעוש ַא ,הירפ ףיוא-ןעהעטש
 ,טרָאװַא ןעּבעגעג ןײלַא רימ ּבָאה ךיא .טזָאלרעֿפ טשינ טוגיּמ
 ןעסירגעּב וצ ױזַא יװ .ןעסילשעּב טשינ סיוארָאפ לָאז ךיא וַא
 -לֶצנַא טימ ןעטלַאה ךימ לָאז ךיא יױזַא יװ ןוא ןעמַאד עדי
 ףךיז טעװ סע יֹװ ןוא ןייז ףרַאדעּב סע יו ,ױזַא ןייז לָאז .ןעק
 .עװטסעדנופ .ןעסָאלשעּב ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד--ןעזָאל
 טצװ סָאד ױזַא יװ ,ןעטֿכַארט טשינ טנָאקעג טשינ ךיא ּבָאה ןענ
 -9ַּב ךיז טעװ יז יװַא יו ,סיוא-טהעז עקלענַא ױזַא יו ,ןהעשעג
 גנוטֿפיר רעסָאװ ןיא ,ןעגָאז רימ יז טעװ סָאװ ,רימ טימ ןעסירג
 ,טָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא .ןעגנוהיצעּב ערעזנוא ןעדנעװנָא יז טעוו
 םעד ןעגעװ ןיוש טָאה יז זַא ןעוועג רעֿכיז סיּפע ןיִּב ךיא רָאג
 ,סולשעּב ןעסיוװעג ַא ןעמונעגנָא רעהירפ ךָאנ םעלַא

 -גיד'אחיג-טשיג ַא ןעלַאפע רעטפע רימ זיא םעד בילוצ
 ַא רהיא וצ טריּפשעג ךיא ּבָאה ,רעדיװ לָאמא ,רהיא וצ טייק
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 הימ ּבילוצ ןעגנואווצעג ןייז ןעומ טעװ יז סָאװ ,תונמחר ןימ
 וא ,ן'עקלעגט טימ ןעוועג טגיטפעשעּב ױזַא זיא ןוימדה-חוּכ ןיימ

 רעדנוזעג ַא טימ .עגידעּבעלַא יװ ,ןהעזעג יז ּבָאה ךיא זַא

 -ַאטשַאק ערהיא ןורּכז ן'פיוא ןעמוקעג רימ ןענעז טיײקשיטסַאלּפ
 עגנַאל ערהיא ;ךערעטש רהיא טלעמערעב ןעבָאה סָאװ ,רָאה-ןענ
 -וע'נה ןוא ןייפ .ןעגױא עֿכילרעדנואוו ערהיא ,ןעמערג ענעש
 יזַא יװ ,ןעטערט וצ טערַאטסעג ץלַא ךימ ּבָאה ךיא .טֿפיזעג גיד

 -עגפייא ןענעו ןעגנורענירע עניימ ןיא .ןָאטעגנָא ןייז טעװ יז
 ,רעטרעוװ ,טֿפױעג ןופ ןעקורדסיוא ,ןעגנוגעוועב ערהיא ןענַאטש
 טקנעדעג ךיא ּבָאה תונשקע רעכילנהעװעגנוא'נַא טימ ,רעדיילק

 רהיא ןופ טרהעקעגמוא ךיז טָאה עקלענַא תעשּב ,טונימ ענעי

 םינמיס ןעגעלעג ןעגעז טֿכיױעג רהיא ףױא ןוא לָאז ןיא רעמיצ

 היא ןעקעדרעפ טלָאװעג יז טָאה טימרעד סָאװ ,רעדופ ןופ
 לעה יװַא ןערָאװעג תונורכז עניימ ןענעז טצעלוצ ,גנוגערפיוא

 -יװ א ןעפורעגסױרַא יװ טעמּכ ןעבָאה ייז זַא ,גידעּבעל ןוא
 !לָאמַארעדיװ ךימ יז טכװעּב טָא :טֿכַארטעג בָאה ךיא .עיז
 -עג ענשימוא ןוא ךיז ןופ ןענַאירעּפ טלָאװעג סע ּבָאה ךיא
 גערפ ַא םהיא ךיא בָאה ,ןַאמרהּפ ןטימ ןעסעומש ןעמֹונ
 רימ טָאה רע סָאװ ףיוא ,טאהעג-הנתח טָאה רע יצ ,ןָאטעג
 -כָאנ ".טרָא ןופ טשינ זיא עּבַאבַא ןהָא; זַא ,טרעפנעעג

 ןיש ּבָאה ךיא רעֹּבָא ,טדערעג סָאװ ךָאנ רימ רע טָאה םעד
 ןהעזעג ןיש ךיז ןעּבָאה ןעטייװ ןופ תמחמ ,טרעהעג טשינ
 יו ,טקרעמעּב טשינרָאג ּבָאה ךיא ,סעילָאּפָאט רעװָאשָאלּפ יד

 עֿכילטע יד רימ ייברַאפ ןעמואושעגייּבראפ ןענעז סע יױַא

 .עװַאטסַאז רעשיטדָאטש רעד ןופ טסרָאיװ

 ךיז רהעמ ךָאנ טייקגיחורנוא יד זיא ,װָאשַאלּפ ןהעזרעד
 -עג רעקרַאטש ךָאנ ןענעז תונויער יד ןוא רימ ןיא ןעסקַאװעצ
 -רעסיוא יד ףיא ןעקיק ֹוצ טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא .ןעגיולפ
 .רַאפ ןעמוקעגרָאֿפ ןענעז סָאװ ,םיוניש יד ףיוא ,ןעֿכַאז עֿכיל

 עטיוּבעג-ײג יד ףױא ,ןעוועג טשינ ןיּב ךיא סָאװ ,טייצ רעד
 .סָאד וַא ,ט'רוחעג רימ ךיא ּבָאה לענישַאמ .געוו םייּב רעזייה

 .רעגיהירֿפ ַא רחעז זיא גנילהירפ רעד זַא ןעש ןיא רעטעװ
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 ךיז טָאה טפול רעד יא ,רענעש ַא ןעװעג תנא זיא גָאט רעד

 ,טרעטנומעגפיױא טָאה סָאװ ,טייקשירפ-ןעגרָאמהירּפ ַא טריּפשעג
 -לעּמע יד טהילּבעג ןעּבָאה זיוה ן'רַאֿפ ךעלדנעטרעג יד ןיא ןוא

 -עלב-גנוהילב ענעלַאפעגּבַצרַא ןעגעלעג ןענעז ייברעד רעמיוב
 ךיא זַא ,טֿכַאדעג ךיז טָאה ףימ .ךעלעיינש וצ ךילנהע .,ךעלעט
 .טסניק רעיײג ַא ןופ רעדליב ה"ײר ַא טימ טלעגנירעגמורַא ןיּב
 ּבָאה ,ןעלַאפעג רָאג יא גױא ןיימ ואוו ,םוטעמוא ,עלוש-רעל

 ,טגעװעב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ ןוא ,ןייש ןוא טֿכיל ןהעזעג ךיא
 .ךַאז ענדָאמ ַא .רעזייה ערעייז םורָא ןוא דלעפ ןיא גידנעטײּברַא
 ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה ץלַא סָאד ,ןהעזעג ךיא ּבָאה ץלַא סָאד
 ךיז ,ןירעד ןעגנירדניירא טנַאקעג טשינ ךימ ּבָאד ךיא רעּבָא
 -ָאה ןעקורדנייא עגיזָאדיד ,וצרעד לעז ןוא ביל טימ ןעבעגּבָא
 ןענעז ןוא טייקֿכילװיסגעטניא רעיײז ןעריולרעפ ןזײװלײט ןטצ
 ךעלפרעּביוא רעד ףיױוא ןיולּב ןייזטסואוועב ןיא ןעגנאגעגרעביא

 -גירדוצנײרַא דנַאטשמוא ןעװעג טשינ ןענעז ייז } חומ ןיימ ןופ
 -סענעג ךיז ןעּבָאה סע ואװ ,שינעפיט רעסױהג רענעי ןיא ןעג
 ךימ ךיא ּבָאה דנַאטשוצ ןימ ַאזַא ןיא .תוגויער ערעדנַא טגיט
 טלעק ַא ןעלַאפעג ךימ זיא גנולצולפ .וָאשָאלּפ וצ טנהענרעד
 ןהעז טנָאקעג טָאװ ןעמ ןענַאװ ןופ ,עעלַא-ןעּפיל רעד ןופ
 ענעגָאלשרעד עטהייוצ עניימ .ץַאלַאּפ ם'נופ רעטסנעפ יד

 טשיג ןָאק ךיא .טהייוצ רעגיהורנוא ךָאג ךיז ןעבָאה תונויער
 -רהופ םעד ןעסייהעג ּבָאה ךיא טָאװרַאפ ,יונעג ןעּבעגרעּביא
 -יהַא טָאטשנָא ,רעױט םיײב ןעלעטשּבָא ךיז לָאז רע ,ַאמ

 ךיא ןיִּב ,הּכ-רשיי ןייז טימ טיילגעב ,ףיה ןיא ןערהָאפוצ

 ,סופוצ קינַאג םוצ קעװג
 ןיא טייקגיהורמוא ןיימ ןרעלקרעד טשינ ךיא ןַאק ללּכּב

 -עֹּבַא ןיא ליװ ,רַאפרעד סע ןיא רשפא .טנעמָאמ םענעי
 סָאװ ,סעטנַאקעּבמוא סיּפע טרַאװעגּבָא ךימ טָאה זיױה ןעטנַאק
 וַא .רבע ןיימ טימ גנַאהנעמַאװצ ןעשיגַארט ַא ןיא טהעטש
 טּפַאלקעג יױזַא רימ טָאה ,ףױה םעד ןעגנַאגעגכרוד ןיב ךיא
 זיא סָאװ .ןעמעטַא טנָאקעג טשיג בָאה ךיא זַא ,ץרַאה סָאד
 "רעּביא ץלַא ךיא ּבָאה--/סנױזַא סע זיא טרָאפ סָאװ 1 סניױזַא סע
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 -ץגּבָא ךיז טָאה ןַאמרהופ ןיימ יװ ױזַא .ןעצרַאה ןיא ט'רזה'עג
 ןעגעקטגַא סױרַא טשינ רענייק רימ ןיא ,רעױט םייּב טלעטש
 ןיא ןײרַא ךיא ןיִב ,ןעװעג טשינ רענייק זיא רעמיצרָאפ ןיא
 ןעמַאד יד ןיּב ןעטרַאװ וצ טרָאד ןעסָאלשעג ןוא רעמיצסע
 .ןעמוקניירַא טשיג ןעלעוו

 שיט רעד לייוו ,גנַאל טשינ טפרַאדעּב ךיא ּבָאה ןעטרַאװ
 .טױרַא ,טֿכָאקעג טָאה רַאװָאמַאס רעד ןוא טקעדעג ןעוועג זיא
 ןערָאלרעּפ טשינ זיא לָאמַארעדיװ ,ףמַאד ןעליונק גידנעפרַאוװ
 -יצסע ןיא .טייהלעצנייא עטסנעלק יד גיוא ןיימ רַאפ ןעגנַאגעג
 -צו רעטסנעפ יד תמחמ ,לעקנוט ןוא טלַאק ןעוועג זיא רַעט
 ּבָאה םורַא טונימ ַא ןיא ,טייז-ןופצ רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענ
 יד ןופ ןעלַאּפ ןעסַאּפ עלעה יירד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג ךיא
 .עגָאלדָאּפ רעטסקעװעגנָא רעלעקנוט רעד ףיא רעטסנעפ יירד
 טעמוּב ןעטנַאקעּב םעד ןעטכַארטעּב ןעמונעג ךיא ּבָאה םעדכָאנ
 ּבָאה םעדֿכָאנ .ךַאז עײג ַא סיּפע יװ ,טייהדניק רעד ןופ ךָאג
 ןערָאװעג טרהימעג זיא סָאװ ,סעומש םיניא טנָאמרעד ךימ ךיא
 ןוא ,רעמיצ ןעגיזָאדמעד ןיא ן'יקסניטַאינש ןוא רימ ןעשיװצ
 ּבייוו ןייז ףיוא רעטסנעפ ץ'פרוד טקוקעג רימ ןעּבָאה השעמ-תעב
 ןעשָאלַאק ןיא טקעפש ןופ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ן'עקלענַא ןוא
 ,יינש ןץ'רעּביא

 טײקמַאזנײא ןופ להיפעג 4 ןעלַאמעּב ךימ זיא ,טצעלוצ
 וצ ,רעטסנעפ םייּב טצעזעגרעדינַא ךימ ךיא ּבָאה .טעמוא ןוא
 טָאד .קרַאּפ ןיא ןעקוק ןענָאק וצ ןוא טֿכיל םוצ רעטנהעג ןייז
 ."נַא סיּפע ןופ ןעיירפעּב טנָאקעג טשינ ךָאד ךימ טָאה רעּבָא
 ןעמוקעג רימ זוא גיטייצֿכיילג תמחמ ,טייקגידנעייווצ רעכילרעגיא
 טונימ רָאּפ ַא ןיא ,ךילגעמ ,ןעֿביגניא זַא ,הבשחמ רעד ףיוא
 ךעמ ךימ לעװ ךיא זַא ,ןעקלענַא ןהעורעד ךיא לעװ םורָא
 .גָאט יז ןהעז םעדכָאג ןוא ןעדייר סיּפע ,רהיא טימ ןעסירגעצ
 ײװַא יװ : ןעגַארּפ יד .םישדה עגנַאל ןופ ךשמ ַא ןיא ךילגעט
 ןעסיטשעג ךיז ןעּבָאה 1ןייז סע טעװ סָאװ ! ןדעשעג סע טעװ
 .רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא

 צמַאס יד דחּפ ןופ ןָאט ןענָאק סָאװ ,ןעשנעמ ןַאהרַאפ
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 -לַאפ ךיא זַא ,רעטפע טפערסט רעּבָא רימ טימ ,ךַאז עטסיירד

 א ןיא גידלודעגנוא ךילקערש רעװ ןוא ןרָאצמירג ןיא ןײרַא
 טשיג ךיז ןָאק ךיא ןעװ ,עגַאל ַא ןיא ,טייקגיהורנוא ןופ עץגַאל

 -וקרָאפ רעטעּפש ףרַאדעב סע סָאװ ,טשינ סײװ ןוא ןעסילשעּב

 רעד ןעשיװצ קולח רעד .ףןהעשעג טציא ךיוא זיא ױזַא ןוא ,ןעמ

 טָאה ַאקצימָארק יורּפ רעגיטציא רעד ןוא ן'עקלענַא רעגידרעהירפ

 יגײק ךָאג יװ ,ףרַאש יױזַא ןעגיא יד ןיא ןעפרָאװעג רימ ךיז

 .רענעש לָאמ טרעדנוח ןייז וליפַא טסלָאז וד ןעװ .טשינ לָאמ
 ףעלעטשרָאפ רימ סע ןָאק ךיא יװ ,רעגידנעצייר לָאמ טרעדנוה

 -יטכיר ,רעדָא ,טשינרָאג יװ ,רהעמ טשינ רימ רַאמ ךָאד וטזיּב

 - .מירג ןיימ ןוא ",ּבָא ךילקערש טסיוטש סָאװ ,סגױזַא טיפע ,רעג

 סייװ ךיא --רימ בָאה ךיא ליײװ ,טקרַאטשעג ךָאנ ךיז טָאה ןרָאצ

 -קנַײרַא טציא טעװ עקלענַא זא ,ןעוועג-רעשמ--סָאװרַאפ טשינ

 -עַּב וצ ,ףהרעד וױלּב רימ טימ ןענעגעגעב ךיז טעװ ןוא ןעמ

 גידנעטש יז לעװ ךיא זַא ,העוט ךימ ןיב ךיא זַא ,רימ ןעזייוו

 ןעלעװע .טשג יז ףךיא לעװ ןעֿפײרגרעד רעֹּבָא ,ןרהעגעּב

 ץרעטנוא ןעצרַאה ןיא טרעפטנעעג רימ ךיא בָאה---*! ןהעז רימ

 וצ ןעמוק טעװ יורפ רעגיזָאדרעד טימ רימ ייּב זַא ,קורדנייא
 א סיּפע וצ ,טכעפעג ןעטמיטשעּבנוא ןוא ןעגיד'הגושמ א סיּפע
 .עליּפשרעפ ןוא ןעניװעג גיטייצֿכײלג לעװ ךיא סָאװ ,ףמַאק
 גונעג ּבָאה ךיא זַא ,ןעויועגסיוא רימ טָאד טסנעמָאמ םעד ןיא

 ,קַאטַא עדעי ןעגָאלשוצּבָא טומ ןוא חוּכ
 רעמיצ ןיא ןוא ריט יד טנעפעעג ךיז טָאה טָא רעּגָא

 . .עקלצנא ןעזיוועב ךיז טָאה
 "ר ןעמונעג רימ טָאה ,ןהעזרעד יז ּבָאה ךיא יװ דלַאב

 ןערָאװעג טלאק ןענעז רעגניפ ץיּפש יד ןוא ,ּפָאק ןיא ןעש

 רַאפ ןענַאטשעג טנעמָאמ םעד ןיא ויא סָאװ ,טלַאטשעג עגיזָאדיד
 רֶעּבָא ,ַאקצימָארק יורפ ןעסייהעג וליִפַא טָאה ,ןעגיוא עניימ

 ןוא ןעכירטש ערעיט ענעי ןעסעזעב לָאמ טרעדנוה ןזיא

 .עקלעגַא רעגידרעהירפ ןיימ ךופ ץייר ןעגידריוקרעמ םענעי
 ןערָאװעג ןעקנזרעפ ןענעז סע ןעֿכלעװ ןיא ,והבו-והּת םעד ןיא
 סָאװ ,םיטש עגיטכעמ ַא טרעהרעד ךיז טָאה ,תוניער עניימ
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 !טללענַא !עקלענַא; : תוליק עגירעּביא י טקעדרעפ טָאה

 *! עקלענַא
 יז רעדָא ,טקרעמעב טשינ ךימ טָאה יז רעדָא--יז ןוא

 -ַאטשעג ןיִּג ךיא תמחמ ,ןעטײװצ ַא רַאפ ןטמונעגנָא ךימ טָאה
 ךימ בָאה ךיא ןעװ ,טלָאמעד טשרע ןיא .ןעטָאש ןיא ןענ
 -ץג ןוא ןעגױא יד ןעביוהעגפיוא יז טָאה ,רהיא וצ טנהעגרעד
 טשינ ןיטולחל ּבָאה ךיא .עטרענייטשרעפ ַא יװ ,ןהעטש ןעּבילּב
 ,גנושימוצ ,קערש ןוֿפ קורדסױא םענעי ןעּביירשעּב וצ תוחוּכ יד
 רהיא ףיוא טלעגיּפשעגּבָא ךיז טָאה סָאװ ,הענֿכה ןוא גנוגערפיוא
 ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג סַאלּב ױזַא ןיא עקלענַא ,טֿפיזעג
 זתעשּב ןוא ,תושלח ןיא ןעלַאפמוא טשינ לָאז יז ,ןעקָארשעג
 זַא ,ןעויועגסיוא רימ טָאה ,דנַאה יד טקירדעג רהיא ּבָאה ךיא
 ,טכירעג ךימ ךיא ּבָאה ץלַא ףיוא .זייא לעקיטש ַא קירד ךיא
 טלָאװ רעהירפ טונימ ַא טימ .אּבה-ךורּב ַאזַא ףיוא טשינ רעּבָא
 ךימ טעװװ גנוטירגעּב ,רעד ייּב זַא ,ןערעווש טנָאקעג ךימ ךיא
 .ָארק יורפ ןיוש זיא יז זַא ןעריפש וצ ןעּבעג יאדוַא עקלענַא
 -אטשעג זיא ףימ רַאפ .ןעװעג טשינ סע ןיא ךָאד ןוא ,אקצימ
 .ָארשרעד ַא ןוא עטגערעגפיוא'נַא ,עקלענַא עגידרעהירפ ןיימ ןענ
 .לוש ןעוועג ןיִּב ךיא ,טכַאמעג ךילקילגמוא יז ּבָאה ךיא ,ענעק
 ךימ ןוא ןענַאטשעג ןיא יז רעּבָא ,גידלוש לָאמ טרעדנוה ,גיד
 לָאז ךיא ,ףיורעד טרַאװעג טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,טקוקעגנָא ױזַא
 ןוא הטרח ,עּביל רעגידרעהירפ ןופ להיפעג ַא .ןייז-לחומ רהיא
 -רעפ שממ ּבָאה ךיא וַא ,טשרעהעּב יװַא ךימ טָאה תונומחר
 -עד חוּכ טקעלקעג ךָאנ טָאה רימ רעּבָא .ּפָאק םעד ןערָצל
 ןעקירדוצ טשינ ,םערָא ןיימ ןיא יז ןעסילשוצנייא טשינ ,ףיור
 ,רעטרעװ עניזַא רהיא ןעגָאז וצ טשינ ןוא ןעצרַאה םוצ יז
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןעועװ ַא טגָאזעג ךילנהעװעג ןערעװ סָאװ
 ,ביל

 ,טימרעד ןעװעג לופ ץרַאה ץנַאג ןיימ זיא ,סנעגירעּביא

 טמעשרעפ טייו יזַא ,טלעמוטוצ טייו ױזַא ןעוועג ןיּב ךיא
 -יצעּב רענעהעזעגסיוארָאפ טשינ ,רעֿכילצעלּפ רעגיזָאדרעד ךרוד
 ךיא זַא ,ַאקצימָארק יורפ ןּופ טשינ ןוא ץעקלענַא ןופ גנוה
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 ןיק .רעמוטש ַא יװ ,ןוא ,דנַאה יד טקירדעג {ױלּב רהיא בָאה

 -עֹּב ןעמ טָאה ךָאד .ןעגנערּבסױרַא טגָאקעג טשינ טרָאװ ןייא

 טלעמַאזעגפיוגוצ ּבָאה ךיא יװ ,סעדכָאנ רעּצָא ,ןעגָאז סיפע טפרַאד

 ַא טימ ןָאטעג גערפ ַא ךיא ּבָאה ,ךעלקערּב-ןעקנַאדעג עניימ

 : לוק ןעדמערפ ,ןעטקַאהרעפ

 ?עװ ךיא זַא ,טגָאזעג טשינ עמהומ יד טָאה עשז-ןיוש--

 ? ןעמוק
 טרעפטנעעג עקלענַא טָאה--..טגָאעג טָאה עמהומ יד--

 ,טייקגירעוש סיורג טימ

 גָאה ךיא ןעגיװשעג עדייב רימ ןעבָאה לָאמַארעדיװ ןוא

 ןעמ זַא ןערעװ טצעזעגרָאפ זומ סעומש רעד זַא ,ןענַאטשרעפ

 טכַאמ סָאװ ,עטָאמ רהיא טֿכַאמ סָאװ ,ןעגערפכַאנ ךיז ףראדעּפ

 יגערּבוצסױרַא טָאהעג טשינ חוּכ ןייק צָאה ךיא רעּבָא ,ןײלַא יז

 זַא ,טלָאװעג ךיא ּבָאה ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ ,טרָאװ ןייא .טטָאֿב ןענ

 -רעד ןופ ןעיירפעב ןעדייּב ונוא לָאז ןוא ןעמוקנײרַא לָאז ץימע

 ךילקריװ זיא םודַא עלי ַא ןיא ,עיצַאוטיס רערעװש רעגיזָאד

 ,"קסװָאטסַאװכ רָאטקָאד ןעגני ץטימ עמהומ יד ןעמוקעגנײרַא

 ךיז טָאה סָאװ ,רַעטלַאװרעפ רעזנוא ןופ ןהד רעטסגנוי רעד

 רעקנַארק סעקלענַא םורַא טלעטנעטעגמורַא טייצ שדוח א ןיוש

 ןייז-וצ-קסעתמ ךיז--שיט םוצ קעװַא דלַאב זיא עקלעגַא .רעטומ

 רעד טימ טסירגעּב לייװרעד ךיז ּבָאה ךיא ןוא ,ייט ן'טימ -

 טימ גידגעסעומש .רהיא טימ סעומש ַא טּפַאכעג ןוא ןעכהוט

 ךימ ּבָאה ןוא טגיהורעב לעסיּב א ךימ ךיא ּבָאה ,ןעמהומ דעד

 יט ןעקנירט טצעזעג
 סָאװ ,ןעגערפכָאנ ןעמונעג ךימ ךיא ּבָאה טשרע טציא

 ןעפוררעפ ךיז רעטפע טָאה עמהומ יד ,רעטומ טעקלענַא טכַאט

 ןעגױצעג ךיז טָאה רעטצעל רעד ןוא ,רָאטקָאד ןעגנוי ץפיוא

 רענעקַאּבעגסױא-שירפ ַא יװ ,ּבָארַא-ןעּבױא ןופ סָאװטע רימ וצ

 "רעד ןעמַאװצ ןוא טנעטסיסַא ןייז וצ ךיז טהיצעב רעטרהעלעג

 ץלָאטש ןייז גידגעצישעב סָאװ ,טָארקַאמעד ַא יװ ,ןיוא טימ

 ,ןעלַאפעּב טשינרָאג םהיא ליװ רענייק ןעו ,טלָאמעד ןלינַא

 .טַארקָאטסירַא'נַא רַאפ טלַאה רע ןעֿכלעװ ,ןעשנעמ ַא טרעפטנע
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 קרַאטש רהעז טיַאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ןהעזעגסיוא רימ טָאה רע
 טימ סעומש םיניא ןָאט ןיימ זיא ףוס-לּכ-ףוס ןוא ,ךיז ןופ
 סָאד .רימ טימ ןָאט ןייז רעדייא ,רעֿכילפעה ךס ַא ןעװעג םהיא
 ןעגנערב וצ ןעפלָאהעגטימ בגא ןוא טלייװעג סָאװטע ךימ טָאה
 יָאװעג טשימוצ רעטפע ןענעז סָאװ ,תונויער עניימ גנונדרָא ןיא
 ,סעומש סעקלענַא ךרוד ןער

 רהיא ףױא קוק ַא טּפַאֿכעג ךיא ּבָאה טייצ-וצ-טייצ ןופ
 -ייא יד, :ןעצרַאה ןיא ט'רזח'עגרעּביא שואי טימ רעטפע ןוא
 ויא סָאד } טֿכױעג ענעש עּבלעוסָאד ,סע ןענעז ןעֿכיוטש ענעג
 ,עביל ענעגיא יד !עלעדײמ ַא טעצמּכ ,עקלענַא ענעגייא יד
 גיפייא ףיױא ןוא סניימ טשינ ןוש רעּבִצ ,קילג ענעגייא סָאד
 -עג זיא קנַאדעג ןעגיזָאדמעד ןיא ",ןערָאלרעפ סע ךיא ּבָאה
 -עג ַא ךיוא גיטײצֿכײלג רעֹּבָא ,טייקסיז עגיטלַאװעג ַא ןעגעל
 -עב רעגינעװ רעדָא רהעמ ךיז טָאה עקלענַא .ןייּפ רעגיטלַאװ
 ,גיהורנוא יװ ױזַא ןעועג ץלַא ךָאנ יז זיא רעּבָא ךָאז ,טשרעה
 ןעגעװ ןעגערפ וצ יז טגעװרעד ךימ ךיא בָאה לָאמ עֿפילטע

 -נוא ןערהיפסױרַא טלָאװעג ךיז טָאה רימ לי ,רעטומ רהיא
 יז ןעבעגוצ ןוא געװ ןעֿכײלג רהעמ ַא ףױא ןעגנוהיצעב ערעז

 יז ,ןעגנלעג רימ סע זיא ןייוולייט .טייהיירפ ערעסערג ַא ךיוא
 טעװ ,ןהעז ךיד טעװ רעטומ יד ןעווע :טגָאזעג וליּפֲא רימ טָאה
 ",ןעהערפרעד ךיז יז

 ףימ ךיא ּבָאה רעּבָא ךָאד ,טּבױלגעג טשינ סע ּבָצֹה ךיא
 -דד תמחמ ,ןעגיא עטכַאמעגוצ טימ םיטש רהיא וצ טרעהעגוצ
 ףימ .,קיומ רעדעי ןופ ןעװעג רעסיז רימ זיִא םיטש עגיזָאד
 ןיא ןענופעג ךיז טָאה עמהומ יד .טדערעג רעיירפ ןיוש ןעּבָאה
 -עג ןיב ךיא סָאװ ,רַאפרעד ,סגעטשרע ,עניול רעטוג ַא רהעז
 יײֿפ ןעװעג ןיא יז סָאװ ,רַאפרעד ,סנעטייווצ ,ןוא ,ןעמוק
 -נָאקַא ןעּבעג וצ ןעכָארּפשרעּפ רהיא סָאה עֿכלעװ ,ן'ערַאלק
 יז טָאה ,גידנעהעגקעװַא .קעוװצ ןעגיטעטליואו ַא טימ טרעצ
 ןופ סנירעוט-ללּכ ,ןעמָאד ייוצ פערט יד ףױא טנעגעגעּב
 ןוא ,טגיטפשרעפ ןעבָאה ןעמַאד יד ,ןעטלַאטשנַא-הקדצ ערעדנַא
 -הומ רעד טהערפעג סרעדנזעב טָאה דנַאטשמוא רעגיזָאדרעד
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 ףױא טָאה סָאװ ,ןערַאלק ףױא טגערפעגכָאנ ךיז טָאה יז ,ןעמ
 -שירפ ןופ ףוס םייּב ,קורדנייא ןעטוגַא רהעז) טֿכַאמעג רהיא
 ןעפרָאװרעפ שממ ךימ טָאה ןעמ יװ םעדֿכָאנ ,ךיא גָאה קיט
 -הומ יד ,ןועיסנ עניימ ןופ ןעלהעצרעד ןעמונעג ,ןעגַארפ טימ
 ןיא ןעװעג וליפא ןיּב ךיא סָאװ ,ט'שדוחעג ךיז טָאװ עמ
 + -גיא רעגיזָאדרעד ןעגעװ ךימ גידנעגערפסיוא ,ןיא ,דנַאלסיא
 :ןעמורעגגָא ךיז יז טָאה ,לעז

 ןעמ זַא ,טלעפייוצרעפ רהעז ןייז ןיוש ףרַאדעצ ןעמ--
 ןיהַא ןערהָאפ וצ ךיז ייּב ןלעופ לָאז

 ןעועג רעװש רהעז תמ אֹּב רימ זיא טייצ רענעי ןיא--
 ,טקרעמעב ךיא בָאה-- ,ןעצרַאה ן'פיוא

 -יו ןוא טקוקעגנָא ךימ עקלענַא טָאה טנעמָאמ םעד ן'א
 קורדסיוא'נַא ןענױא ערתיא ןיא טקרעמעב ךיא ּבָאה לָאמַארעד
 א ןופ טמעלקרעפ רימ טָאה ץרַאה סָאד .הענכה ןוא קערש ןופ

 ,ףררעד טכירעג רָאג ךימ ּבָאה ךיא תמחמ ,טסגנַא ןערעווש
 ןעגידנעריפמואירט ןעטלַאק ַא טימ ןעמהענפיױא ךימ טעװ יז זַא

 גנטֿפַארעפ טימ רעדָא האנה רעזייּב ןימ ַא טימ ,ןהעזסיוא
 טָאה טציא .רימ ןופ רעכעה טהעטש יז זַא ,ןייוטסואוועּב ַא ןוא

 ןעגָאלשעגרעדינ קרַאטש יטייצֿכײלג ןוא טרהירעג ףיס ךיט
 תונובשה ןוא תורעשה ענײמ עלַא ,ךַאלמ ַא ןופ ךיילטימ רהיא
 ,טגימעג ץלַא ּבָאד ךיא .ןערָאװעג-םויקמ טשיג ,ָאזלַא ,ןענעז
 יו טשינ רימ רַאפ ןעניישרעד ןעלעװ וליפַא לָאז יז ביוא וַא
 ןָאט וצ הוּכּב ןייז טשינ ךָאד סע יז טעװ ,ָאקצימָארק יורפ
 ךיז טוָאל .ןעסױטשּבָא ןיוש ךימ יז טעװ אפוג טימרעד ןיא
 טציא .עמַאד ַא וצ ךילנהע טשינ ללּֿכּב ויא יז ןזַא ,סיוא רעּכָא
 ןירעד .ןַאמ א טָאה יז זַא ,ןענהָאמרעד ןײלַא רימ ךיא ןומ
 -יוטשּבָא לָאז סָאװ ,סניװַא סיּפע טשינ ךיא ןיפעג רעּבָא
 -גײּפ דַארג ןעטסֿכעה םעד ףיױוא ןיא סָאװ ,סגיֹוזַא רָאנ ,ןעס
 ,ךיל

 -העוו ןעשילַארָאמ ןעדעי ייּב :עבט ַאזַא ןיוש ּבָאה ךיא

 טציא ךיא ,ןעדנואו ענעגײיא יד ןרעקַא וצ ביל ךיא ּבָאה גָאט
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 גידנערהיפרעפ ,ענעגייא סָאד ןָאט וצ ןעװעג ןלעּב ַא ךיא ןיּב
 חוּכ ןייק ךיא ּבָאה וצרעד רעּבִא .ןַאמ רהיא ןעגעװ סעומש ַא
 ןיז טעװ סָאד זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא תמחמ ,טַאהעג טשינ
 ּבָאה ,םעד טָאטשנָא .עיצַאנַאּפָארּפ ןוא תוידזֿכַא יװ רהעמ טשינ
 .רעטומ רהיא טימ ךיז ןהעז וצ שנואוו ןיימ טקירדעגסיוא ךיא
 ףעמהענפױא ךימ יז ליו יצ ,ןעגערפ יז קעװַא ןזיא עקלענַא
 :טגָאזעג ןוא ןעמוקעגניירַא קירוצ יז זיא דלַאּב

 ,ךייא טעב רעטומ יד--|
 ץַאלַאּפ ןופ לייט ןעטייווצ ַא ןיא קעװַא עדייּב ןענעז רימ

 -עּב ַא טַאהעג ּבָאה ךיא .ןעגנַאגעגֿכָאנ זנוא זיא עמהומ יד ןוא

 רעּבָא ,רעטרעװ עמירַאװ עֿכילטע ץעקלענא ןעגָאז וצ שינעפרעד

 "עגנייא רימ זיא םורַא טונימ ַא ןיא .טרעטשעג טָאה עמהומ יד

 רהיא לעװ ךיא ןעװ ,רעֿכײלג ךס ַא ןייז טעװ סע זַא ,ןעלַאפ

 יב ןוא ,ליװ ךיא סָאװ ,סָאד ןעגָאז ןעמהומ רעד רַאפ עדַארג

 -עג גָאז ַא ךיא ּבָאה רעמיצ סרעטומ רהיא ןופ ריט רעד

 : ןָאט
 ..לרעטסעווש ערעיײט ,דנַאה ןייד רימ :ניג--

 .דנַאה יד ןעגױצעגסױא גידנעגייוש רימ טָאה עקלענַא

 טרָאװ ן'רַאפ רַאּבקנַאד רימ זיא יז זַא ,טלהיפעג ּבָאה ךיא

 -רַאה ןופ ּבָארַא רהיא טלַאפ טסַאל עסיורג ַא זַא *",לרעטסעווש,

 יז ליװ קורד-דנַאה ןעגיטֿכירפױא ןעגיזָאדמעד טימ זַא ןוא ןעצ

 : ןעגָאז רימ
 .רעדנַאניײא ץלַא ןייז-לחומ ,דניירפ ןייז רימָאל ,ָא---
 יז טָאה--,םולשב ןעבעל טעװ רהיא זַא ,ףָאהרעפ ךיא--

 .ןָאטעג גָאז ַא עמהומ
 -עּב עקלענַא טָאה--! רעטוג אזַא זיא רע !ָאי !ָאי-

 | | ,טקרעמ
 -עגנָא ץרַאה ןיימ ןיא טונימ רעגיזָאדרעד ןיא ,תמאּב ןוא

 ,טייקסטוג טימ ןעוװעג טּפַאז

 רהעֹו יז ךיא בָאה .רעטומ סעקלענַא וצ ןעמוקעגניירא

 סיּפע טימ טרעפטנעעג רימ טָאה יז רעּבָא ,טסירגעּב גיצרַאה

 טלָאװ יז ןעװ זא ,גיטנעק ןעוועג זיא טע .טייקנעגגואווצעּב ַא
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 ףימ יז טלָאװ ,ןעמהומ רעד ןעגידיילעּב וצ ןעקָארשעג טשינ ךיז
 .לושעּב טשיגנ יז ּבָאה ךיא רעּבָא טלַאק רהעז טרעפטנעעג

 ירָאטש ַא טַאהעג טָאה רימ וצ עגונּב גנורעטיברעפ רהיא ,טגיד

 -עֹּב ךיא זַא ,גנונײמ רעד ןעװעג יז ןיא רשנא ,דנורג ןעק

 ,רעטיג יד ןופ ףױקרעפ ץ'רַאפ ךילטרָאװטנַארעֿפ ןייז ףרַאד

 ,טרהיפעגפיא שרעדנַא טלָאמעד ךימ טלָאװ ךיא ןעװ םורָאװ
 ןהעשעג טשינ קילגמוא עגיזָאדסָאד טלָאװ

 -גערעפ קרַאטש ףיז טָאה יז זַא ,ןענופעגנייא ּבָאה ךיא
 ףױא לעטָאפ ם'נופ ןענַאטשעגּפױא טשינ ןיוש ןיא יז ,טרעד

 ןעגיוַאדמעד ףױא יז ןעמ טָאה רעטעװ םענעש א ןיא ,ךעלדער
 ךָאנ זיא סכיועג ןייפ היא ,קרַאּפ ןיא טרהיפעגסױרַא לעטָאפ

 -אוהעג ןעטָאנקעגסױא טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,ןערָאװעג רענייפ

 רהעז לָאמָא ,גיטנעק ,זיא רעטומ סעקלענַא .סקַאװ ןוּכ ןער
 סָאד ךיא יז ןיא טימרעד ןעמַאװצ רעבָא ןעװעג ענעש א

 ,ךילקילגמוא רהעז ןעוועג ןעּבעל עצנַאג

 דנועג רהיא ןעגעװ ןעגערפסיױא ןעמונעג יז ּבָאה ךיא
 עניד'היחמ יד זַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסױא השעמ-תעּב ןוא

 -ץרָאלרעפ יד ןרהעקמוא רהיא טעװ גנילהירפ ם'נופ גנוקריוו
 טלעֿכײמשעגוצ גירעירט ,טרעהעגוצ ךיז טָאה יז .תוחוכ עג

 ןעּבָאװ ןערהערט עסױרג "יװצ ,ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעגוצ ןוא
 ךיז ייז ןעּבַאה טַאוגנַאל ןוא ןעגױוא ערהיא ןיא ןעזיוועב ךיז

 ,םינּפ ן'רעּביא טרעלָאקעג
 :ןָאטעג גערפַַא עקנארק יד ךימ טָאה םעדכָאנ
 + ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא וָאֿכולג זַא ,וטסייוו יצ --

 -ענֹּבָא טשינ ,גיטנעק ,רהיא טָאה קנַאדעג רעגיזָאדרעד
 -ידנעטש רהיא ןעװעג ,גיטנעק יא סָאד .טונימ ַא ףיוא טזָאל

 ,טסגנַא רעגידנעטש רהיא ןוא רעצ רעג
 טור גנולצולּפ עקלענַא זיא ,עגַארֿפ עגיזָאדיד טרעהרעד

 ,ךיז ןעלטיוררעפ םהחענעגנָא-טשינַא ןעוועג זיא סָאד .ןערָאװעג

 גנורעטיברעפ ףרוד ןערָאװעג ןעפורעגסױרַא ןיא סָאד תמחמ

 ,השוג ןוא
 ךעמ טעװ רעּבָא ךָאז יד-- ,טגָאזעג ךיא בָאה--,סייוו ךיא--
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 -עג ץלַא ןיא טלָאמעד ןוא קירוצ ןעּפַאכ ןענָאק רשפא ךָאנ
 ןעמ טעװ ,ןעגנילעג טשיג טעװ סָאד רעּבָא ּבױא ,טעװעטַאר
 | ,ןוצר סטָאג טימ ןערעוו-םולש ןעוומ

 רהיא ,טײקרַאּבקנַאד טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה עקלענַא
 : ןעפורעגנָא ךיז טָאה רעּבָא רעטומ

 ,גנונפָאה רעגיזָאדרעד טימ טשינ ןױש ךימ קיווק ךיא--
 .טפָאהעג ָאי טָאה יז :תמא טשינ ןעװעג רעּבָא זיא סָאד

 / טָאה יז .רימ ףױא ןערָאװעג טלעטשעגנָא ןענעז ןעגיוא ערהיא
 .טעפעב לָאז סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ןעגָאזסױרַא לָאז ךיא ,טרַאװעג
 ןויּב ןייז וצ ,רעּבירעד .גנונּפָאה ענעגרָאּברעפ רהיא ןעגיכ
 :ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה ,גיטומסיורג ףוס עמַאס

 רעד רָאּפ ןעטערטוצּבָא סיוא.טמוק ןרעדעי ,סיוועג--
 ןעגידלושעב וצ ןעצימע רעװש ויא סע ןוא טיקגידנעװטיונ
 ,ךיא ןיימ ,עמהומ ערעײט ,טייז רעדנַא רעד ןופ רעּבָא .ןירעד
 . ןעמ סָאװ ,העינמ ַאזַא ןַאהרַאפ טשינ זיא טלעװ רעד ףױא זַא
 תונשקע ןופ ףליה רעד טימ ןעלערּבכרוד ןענָאק טשינ יז לָאז
 ,ןעלטימ עטטַאּפעגוצ ןוא

 ןעלהעצרעפ וצ ןעבױהעגנָא רהיא ךיא ּבָאה ָאד יקַאט ןוא
 ןערָאװעג טנעקרענַא יא הינק יד ואװ ,ןעלַאפ עניװיַא ןוֿפ
 -עג טיהעגּבָא טשינ ןענעז סע תמחמ ,ךילקריװ טשינ רַאפ
 יד ןעלעטשנעמַאזוצ םייּב ןעטעטילַאמרָאּפ עגיטיונ עכילטע ןעדאו
 -עג סָאד ויא ,טגָאזעג טרָאװ םוצ .הינק רעד ןופ ןעריּפַאפ
 -ױזַא גידנעדייר זַא ,ןהעזעגנייא בָאה ךיא רעּבָא ,ןעגיל ַא ןעו
 ךיוא ןעּבָאה רעטרעװ ענײמ .עקנַארק יד ךיא גיהורעב ,םורַא
 טשינ ןיא ןעמָאנ ןייז טָאװ ,ץיקצימָארק טגידייטרעפ ןייוולייט
 .ײּב יד ךרוז טשינ ןוא רימ ךרוד טשינ ןערָאװעג טנהָאמרעד
 .ענעזעוועג

 .גיטומסיורג יד ןעגָאז ךָאד ןעמ ןומ רעּבָא טײהרָאװ יד
 "רעד .רעטרעװ עניימ טריטקיד ןייװלײט ןילּב טָאה טייק
 ,טלהיפעג ּבָאה ךיא ליײװ ,טדערעג יױזַא ךיא ּבָאה טש'רקיע
 רָאפ סיװַא ךיז זיו ןוא ץעקלענַא ךיא לעפעג טימרעד זַא
 ,ןצגיצרעהלעדייא ןוא ןעטוג ַא
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 תעשב ןוא ,ןעװעג רַאּבקנַאד תמאב רימ זיא עקלענַא
 ווא ײ זיא ,רעמיצ ןופ ןעמהומ רעד טימ סיױרַא ןיִּב ךיא

 .ןָאטעג גָאזַא ןוא דנַאה יד רימ ןעגיוצעגסיוא ,ןעטָאלעגכָאנ

 .ןעמַאמ רעד רַאפ ריד קנַאד א--

 דנַאה רהיא ןעגָארטעגוצ גידנעגיװש ךיא ָּאה טלָאמעד

 | .ןעּפיל עניימ וצ

 -ֿטטוג ןיימ ןופ ןערָאװעג טרהירעג ךיא זיא עמתומ יד

 ןײמ טרעכױררעד ךיא ּבָאה ,רהיא טימ ךיז גידנעדייש ,טייק

 ידרָא ןיא ןעגנערּב וצ ,ןעטרָאג ןיא קעװַא םעדֿכָאנ ןוא רַאגיצ

 ּבָאה ןעטרָאג ןיא רעּבָא .תוניער ןוא ןעקורדנייא עניימ גנוג

 טָאה סָאװ ,יקסװָאטסַאװכ רָאטקָאד ןעגני םעד טנעגעגעב ךיא

 ךיא יװ יװַא ,ריצַאּפש-ןעגרָאמהירּפ .ענילנהעוועג ןייז טֿפַאמעג-

 ּבָאה ,ָאשַאלּפ ןיא ןעמעלַא ייג ןעמהענסיוא טלָאװעג ּבָאהי

 רהיא ןעגעװ ,רעטומ סעקלענַא ןעגעװ טגערפעגסיוא םהיא ךיא

 -ױא ןיז טנעקרענַא טלָאװ ךיא יװ ,ענימ ַאזַא טימ דנחעג

 י-ימש סָאד זַא ,העועג ּבָאה ךיא .ןעשיגטנעק ןוא טעטירָאט

 -עג ןיש רע טָאה םורַא טונימ ַא ןיא ,עבילגעגייא ןייז רהעז טלעֿפ

 סָאװ ,האנה ןימ א טימ ליפא טײהקנַארק רהיא ןופ טדער

 עֿכלעװ ,עטרהעלעג עגנוי ייּב ןעקרעמ ךילנהעוועג ךיז טוָאל

 רעטפע רע טָאה סעומש םיניא .תוקפס ןופ טשינ ךָאנ ןעסייוו

 -משעג טלָאװ רע יװ טקנופ ,ןענימרעט עשיניײטַאל טֿכורבעג

 ײװ ,יּברעפרעק רעטדנוזעג ןייז ,רָאטקָאד ןעטייוצ ַא טימ טסע

 ףיוא ןעּכָאה גנונייצרעּביא ןוא טרָאװ ןייז ןופ טפַארק יד ךיוא

 ןהעועג םהיא ןיא בָאה ךיא תמחמ ,םשור ןעטוג ַא טֿכַאמעג רימ

 טשינרָאג זיא סָאװ ,רוד םעיינ םענעי ןופ גנורעּפרעקרעפ יד

 יקסניטַאינש סָאװ ןעגעװ ,ןעלעפטרָאּפ ןהָא טעינעג וצ ךילנהע

 | ,טדערעג ךט ַא לָאמַא ר"מ טטה

 קרַאּפ ןופ ןעעלַא עגנַאל יד רעּביא טריצַאּפש ןעבָאה רימ

 -גיא ענעפורעגױזַא ,ענעי ןופ םענייא טרהיפרעפ ,טצעלוצ ,ןוא|

 ףילֿכעטּפױה סא ךיז ןעקירד טָאװ .ןעטעומש עשיטנעגילעט|

 עטמהירעב רעגינעוו רעדָא רהעמ ןופ ןעמענ יד ןעריטיצ ןיא

 רע טָאה ,טסואװעג טָאה יקסװָאטסַאװֿפ סָאװ ,סָאד ,רענעמ-
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 -עג ּבָאה ךיא רעֹּבָא ,רימ ןופ רעסעּב טסואוועג ,ךילניײשרהַאוװ
 ,ךיא ןיימ ,םהיא טָאה סָאד ןוא ,םהיא רַאפ רהעמ טנעייל
 .שממ טקיקעגנָא ךימ רע טָאה זייוונעטונימ ,ט'שודח'עג ךייקערש
 ןעסיורג ַא רַאפ ןעטלַאהעג טלָאװ רע יװ טקנופ ,אנוש-השעמ
 -קָאטסירַא רעד וצ טרעהעג רעֿכלעװ ,שנעמ ַא סָאװ ,סָאד אטח
 -עּב ןעגעװ ךס ַא ןעסיװ וצ הזעה יד ןעּבָאה רָאג לָאז ,עיטַאר
 ,ףירעד טקוקעג טשינ ,ןערָאטױא עטנַאקעּב ןוא קרעװ עטנַאק
 -ץג ןוא ןעגנוניימ עניימ טימ ןעגױצעגוצ ךָאד םהיא ךיא ּבָאה
 -'הרשפ ַא ףיא ךיז טציטש םזילַארעּביל ןיימ ,תמא ,ןעקנַאד
 רעּבָא ,ץלַא ןיא לעפייוצ ךיא לייװ ,ץלַא וצ גנוהיצעּב רעגיד
 תורישע ןיימ טימ ,ךיא יװ ,שנעמ  ַאזַא סָאװ ,ןײלַא סָאד ןיוש
 ףיוא טשינ ךיז טציטש ,גנולעטש -ןעֿכילטּפַאשלעזעג ןיימ טימ ןוא
 ןעגיוצעגוצ קרַאטש טָאה ,ןעגנוױשנָא עכילצעזנעגעג ערעדנַא
 הימ ןעּבָאה סעומש רעזנוא ןופ טצעלוצ .לַאקידַאר ןעגנוי םעד
 -גַאנײא ןעהעטשרעפ סָאװ ,ןעשנעמ יװ ,ןעטלַאהעג ןיש ךיז
 .רעד

 .-וװָאטסַאװֿכ רָאטקָאד טעװ טייצ רעד טימ זַא ,ןיימ ךיא
 ףיא .םהַאנסױאינַא ףיוא יו ,רימ ףיוא ןעקוק ןעּבױהנָא יקס
 ןייז טָאה ץירּפ רעדעי ואוו ,דגַאל ןעגיזָאדמעד ןיא זַא ,ןיימ
 -טשינ רענײמעגלַא רעד ןופ סיוא-טסילש רע ןעכלעװ ,ןעדוי
 ןייז ןעּגָאה טַארקַאמעד רעדעי ךיוא טעװ ,ןעדוי וצ טייקגיד'אחינ
 .-ֿפַאװש ערעדנוועּב ַא ןעלהיפ טעװ רע ןעֿכלעװ וצ ,טַארקָאטסירַא
 .טייק

 ךעגעוו ץיקסוָאטסַאװֿ טגערפעג ךיא ּבָאה ,גידנעהעגקעווַא
 טָאה ייז ןופ רענייא זַא ,טגָאועג רימ רע טָאה ,רעדירּב ענייז
 -עג ךיא ּבָאה ןופרעד .זױרּב ַא װָאשָאלּפ ןיא טלעטשעגפיוא

 .םעד ןעגעװ ןעּבירשעג לָאמַא רימ טָאה עמהומ יד לייוו ,טסואוו -
 רעד ןוא טפעשעגרעכיּב ַא ָאשרַאװ ןיא טנעפעעג טָאה רעטייווצ ַא
 ףליהעג סלַא ןיא ,עלושצרעמָאק ַא טגידנעעג טָאה סָאװ ,רעטירד
 .חרזמ ןייק ן'יקצימָארק טימ ןערהָאפעגקעװַא

 .יטנעגיא םעד ןעטסעּב םוצ טהעג ןעמעלַא זנוא ןופ--
 --,רָאטקָאד רעגני רעד טגָאזעג טָאה--,יירעיורב רעד ןופ רעמ
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 טימ רשפא ךיז ןעלעװ ןוא ךס ַא ןעטײּברַא עלַא רימ רעּבָא

 רעטָאפ רעד סָאװ ,טוג זיא סע .סיּפע וצ ןעגָאלשרעד טייצ רעד

 יָאװעג טשינרָאג טלָאװ טשינַא ,קעטנָאיַאמ םעד ןערָאלרעפ טָאה

 הלחג ןייז ףיוא ןעסעזעג טלָאװ זנוא ןופ רעדעי ,זנוא ןופ ןער

 רעד יװ ,טריטָארקנַאּב ױזַא ךיוא רימ ןעטלָאװ ףוס-לּכ-ףוס ןוא

 .רעטָאמ

 טשיג ןעוועג רימ זיא ּפָאק רעד סָאװ ,ףיורעד טקוקעג-טשינ

 ערעדנַא רָאג ןיא ןעקנװרעפ שממ רעּבָא ,טגיטפעשעּב רָאג

 -יװעג ַא טימ רָאטקָאד םעד טרעהעגסיוא ךיא ּגָאה ךָאד ,םינינעי

 יד ךיז ןעּבַאה ,טֿכַארטעג ריִּמ ךיא ּבָאה ,טָא .סערעטניא ןעס

 טימרעד ןעמַאזצ ןוא ןעזַארּפ טימ ןעסעגעגרעּביא טשינ ןעשנעמ

 ,סױרַא ךָאד ךיז טלעטש .ךשוח ןיא ןעקנוורעפ טשינ ךיוא ךיז

 ןענָּאק סָאװ ,עניזַא ןַאהרַאפ ןענעז דנַאל ןעגיזָאדמעד ןיא זַא

 ןערטנעצ-סגנולטימרעפ עטדנוזעג ןעפַאש ןענָאק סָאװ ,ןָאט טיּפע

 וַא ,ךילגעמ ךיוא זיא סע .טיײקדליװ ןוא טייקטיוט ןעשיווצ

 יד ןיא רָאנ ןעפַאשעג טרעװ ךַאפ רעֿכילטּפַאשלעזעג ןימ ַאזַא

 יד ךרוד ךילגעט-גָאט טקרַאטשרעפ טרעװ ןוא טדעטש עסיורג

 ,לעדַא-הלחנ-ןיילק ןוא ןעלעטימ ןעטריטָארקנַאב ם'נופ רעדניק

 עיצידַארט עיטושפ יד ןענעקרענָא וצ םהיא טגניוצ טיוג יד סָאװ

 -רענ ןוא ןעלוקסומ עטדנוזעג רעּביא םהיא טיג ןוא טיײּברַא ןופ

 ,ןעו

 -ַאיגש יװַא יװ ,טנהָאמרעד ךימ ךיא ּבָאה ,גידנעליוו-טשינ =

 ןופפ : ּפערט יד ףױוא ןעירטעגֿכָאנ לָאמנייא רימ טָאה יקסניט

 -ָאק רעדניק ערעייא ןופ רעּבָא ,ןייז טשינרָאג ןיוש טעװ ךייא

 דנַאּב רהיא טזומ רעֹּבָא רעהירפ .ןעשנעמ ןהעגסױרַא ךָאנ ןענ

 טשינ ךיו ךעלקיגײא ערעייא וליפֲא ןעלעוו טשינַא ,ןעריטַארק

 טיקסרָאטסַאװכ ךיז ןעּבָאה טָא ?,טײברַא'נַא סיּפע רַאפ ןעמהענ

 -על ןטימ ןעפמעק ןוא טײּברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז רעדניק

 ,תוחוכ ענעגייא יד ןופ ףליה רעכילסילשסיוא רעד טימ ןעּב

 ךיא ךיא טלָאװ ,ןעגעמרעפ ןייק סַאהעג טשיג טלָאװ ךיא ןעוו

 טלָאװ ךיא זַא ,ךילגעמ ,ןוא ןָאט וצ סיּפע ןעגנואוצעג ןייז
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 גידנעטש רימ טָאה סָאװ ,ציגרענע ענעי ךיז ןיא טײברַאעגסיױא
 ןעּבעל ןיא טלעפעג

 רע טָאה וָאשָאלּפ ןיא לײװ ,קעװַא זיא רָאטקָאד רעד
 הלוח רעד .ןעֿפזעּב טומעג םהיא טָאה ןוא הלוח ַא ךָאנ טָאהעג

 ַא ןוא עירַאמעס רעװָאשרַאװ ןופ חלג רעגנוי ַא ןעװעג זיא

 טוודניוװש יד טַאהעג טָאה רע .רעיּפ רעװָאשַאלּפ א ןופ ןהוז
 ַא ןעּבעגעגּבָא םהיא טָאה עמהומ יד .עידַאטס רעטצעל רעד ןיא

 ןעמַאװצ טֿכװעּב םהיא יז טָאה גָאט עלַא ןוא לעגילפ-ץַאלַאּפ

 טָאטשנָא רעֹּבָא ,םהיא ֹוצ ןירַא ךיוא ןיּב ךיא .ן'עקלענַא טימ

 רָאג ךיא ּבָאה ,ססוג ַא ,טנעֿפערעג ּבָאח ךיא יװ ,ןעפערט וצ
 ,ןעטרהעצעגּבָא'נַא וליפַא םינּפַא טימ ,ל'רוחּב גנוי א ןהעזרעד
 ןעועװעג סע זיא ךָאד .החמש ןוא ןעּבעל לופ ,ךילטיור רעּבָא
 ןופ ןעמַאלפפױא עטצעל סָאד ,רָאטקָאד ןופ גנוניימ רעד טול
 ןייז טסַאפעגפױא טָאה הלוח ןעגני םעד .,ּפמָאל ןעגיד'ססוג ַא

 ,זוֿכרּב טימ םי ַאזַא רימ ףױא ןעסָאגעגסױא טָאה סָאװ ,רעטומ
 .םהיא ןיא ןעקנירטרעד טנַאקעג רעֿכיז ךיז ּבָאה ךיא זַא

 -עֹּב ןעמוקעג טשינ עקלענַא זןיא גָאט ןעגױָאדמעד ןיא

 יב ןעסעזעג יז זיא טייצ עצנַאג יד תמחמ ,הלוח םעד ןעלוװ
 -ַאפ ןץפיוא ןײרַא גָאט עלַא טרהיפ ןעמ עֿכלעװ ,רעטומ רעד
 סָאװ ,ךילריטַאנ ץנַאג ןעװעג זיא סע .רעמיצסע ןיא לעט
 רימ רעצָא ,רעטומ רעד יב טייצ יד טֿכַארברעפ טָאה עקלענַא

 -טיוא ענשימוא ךימ טלָאװ יז יװ ,ןעויועגסיא סיפע סע טָאה

 ןעלעטשנייא ,ךילריטַאנ ,ךיז ןעלעװ טייצ רעד טימ .טדיײמעג
 -ומ ?ייװרעד זַא ,העטשרעפ ךיא רעּבָא ,ןעגניהיצעב ערעזנוא
 .עגידלעציק סָאװטע ןוא ערעוװש ןייז ייז ןעז

 ,עטוג ַאזַא זיא ןוא המשנ ערַאבלהיפ ַאוַא טָאה עקלענַא
 רעד ןיא גיטליגֿכלײג ןעביילברעפ ןענָאק טשינ טעװ יז זַא

 טָאה יז תמחמ ,ךיז ןעניפעג רימ רעֿכלעװ ןיא ,עיצַאוטיס
 טפלעה סָאװ ,טּפַאשנעגײא עשיטלעװסירג ענעי טָאהעג טשינ
 םעד טֿכָאמ ןוא ןעדנעטשמוא עטרעטנָאלּפרעּפ עלַא ייּב סױרַא
 טרעװ טפאשנעגייא אזַא .ןעגנואוצעב טשינ ןוא יירפ ןעשנעמ
 ןופ ןעלאווק עגידעבעל יד ןעװ ,רעטעּפש טשרע טייּבראעגסיױא
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 טרעװ ץרַאה סָאד ןעװ ,ןענעקירטוצסיוא ןָא-ןעּביױה להיפעג

 | ,טלהיקעגנָא
 ןעוװעג-מרמ היא ךיא ּבָאה ,ףימ וצ ךייש ןיא סָאװ

 טשינ ןיִּב ןוא טפַאשטנייפ ןייק טשינ רהיא וצ ריּפש ךיא זַא
 טימ טדערעג טשינ לָאמגיק ךיא ּבָאה ,סנעגירעביא .טגידיילעב

 -עג טשיג טנײה ךיא ּבָאה רעבירעד יקַאט ןוא רבע ןופ רהיא
 רהיא טימ ןעבײלּברעפ וצ טייהנעגעלעג ַא סיפצ וליפַא טֿכוז
 -נַא טרהיפעג רימ ןעּבָאה ייטדנעװָא םייּב ,ןעגיוא ריפ רעטנוא
 ןוא זנוא יב טרעה ןעמ סָאװ ,םעד ןעגעװ סעומש םעגײמעגלַא

 -ץגסיוא לָאמַארעדיװ בגַא ךימ טָאה עמהומ יד ,דנַאלסױא ןיא

 ,טרינַאּפמיא קרַאטש רהיא טָאה סָאװ ,ץערַאלק ןעגעו טגערפ

 טסואועג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד טלהעצרעפ רהיא ךיא ּבָאה

 סעומש ַא ןערָאװעג טרהיפרעפ ןיא זײװֿפעלסיּב ןךוא רהיא ןעגעוו

 יה ,ןעטסיסרַא ףיוא טקוק עמחומ יד ,ללּכּב ןעטסיטרַא ןעגעוו
 וצ ,ףיױרעד זיולּב ןעפַאשעּב ייז טָאה טָאג סָאװ ,ןעשנעמ ףיוא
 תבוטל ןעטרעצנָאק טייצ-וצ-טייצ ןופ ףליה רעיײז טימ ןעכַאמ
 ,עגיטּפרעדעבטיונ

 טָאה רע גיא ,טסיטרַא רעד זַא ,ןעזיוועגפיוא ּבָאה ךיא
 -געגייא עטעשטעלַאקוצ ןייק טשינ טציזעּב ןוא ץרַאה ןייר ַא רָאג

 ,טסנוק רעד וצ ןעדנובעגוצ רע זיא עּביל רע'תמא טימ רֶאנ---שּביל
 לייה ,טלעװ רעד ןיא שגעמ רעטסֿפילקילג עמַאס רעד ןייז ןַאק

 ןוא טייקפילדנענוא רעד טימ גנורהירעב ןיא רע טמוק גידנעטש
 ,סטֿכעלש וױלּב סױרַא-טסילּפ ןעּבעל ןעכילנהעוועג ןופ ,תומילש
 -יא עטספיט ןיימ !זיא סָאד ,קילג סױרַא-טסילפ טסנוק רעד ןופ

 ענימ ךרוד ןערָאװעג טקרַאטשרעֿפ ךָאנ ןיא סָאװ ,גנוגייצרעג
 םױא ןוא ,טייז ןיימ ףיוא ןעוועג זיא עקלענַא .ןעגנוטכַאּבָאצּב

 / לייו ,רַאפרעד רָאנ סע זיא ,סעומש ןעגיוָאדמעד םיירשרעפ ךיא
 -עג ץנַאגַא גולפ ןיא ,ץזַארפ ערהיא טסַאררעּביא טָאה ךימ
 ףיז רעדנוזעב ַא רימ רַאפ רעּבָא טָאה סָאװ ,טֿכילנהעוו

 -עגעג ,גונעה ןעסױרג ם'נופ טדערעג ןעבָאה רימ תעשג
 עטסעג ידא !ןעפורעגנָא ךי יז טָאה ,טסנוק רעד ןופ ןעג
 ענידנרעגנוא'נָא ןהעזעג ךיא בַאֹה ןירעד ".קיומ יד זיא טסיירט
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 טהעז יז זַא ןוא ךילקילג טשינ זיא יז זַא ,טייקגיצרעהנעפָא
 .םעד ןיא טשינרָאג ךיא לעפייווצ ,סנעגירעּביא .רעטֿכ'נ ץנַאג

 ןופ רוּפש ַא סיּפע ןהעז וצ טשינ זיא טֿכיזעג רהיא ןיא
 ,גיהור וליּפַא סיא-טהעז ,ןערָאװעג ךָאנ יז זיא רענעש ,קילג
 ,טייקכילהערפ ןייק ,טייקגיטסולסנעבעל ןייק רהיא ןיא ָאטשינ רעּבָא
 םָאװ ,גנורירטנעצנָאק ַא סיפע ןהעז וצ ויא רעֿכיג ,טרהעקרעפ
 ערהיא זַא ,טקרעמעב ּבָאה ךיא .ןעװעג טשינ רעהירפ זיא
 -רעד סָאװ ,ןָאט ןעּבלעג ןעטכײל ַא ןעמוקעב ןעבָאה ןעפיילש

 רהיא ףיוא טקוקעג ּבָצה ךיא .ןײּבדנַאפלעה ןופ ברַאפ יד טנהָאמ
 -עגרעפ סיורג טפַאשרעּפ רימ טָאה סָאד תמחמ ,דנַאנַאֿכָאנ ,רדסּכ
 ֹזַא יװ ןענהָאמרעד ּוצ טערַאטסעג ץלַא ךימ ּבָאה ךיא ,ןעגינ
 ןעשילרעטסיױאי'נַא סיפע טימ ןוא ,רעהירפ ןהעזעגסיוא טָאה יז
 להיפעג ןעסיז ךיא טימרעד ןעמַאװצ רעּבָא ,ןעֿכילניײּפ טעמּכ

 ,טכױעג ענעגייא סָאד ןיא סע זַא ,טגייצרעּביא ךימ ךיא ּבָאה
 סטָאװ ,ןעגױא טענעגייא יד ,ןעמערב-ןעגױא עגנַאל ענעגייא יד
 ענעגיא יד ,ץרַאװש סיוא-ןעהעז ןוא ץרַאװש טשינ ןענעז
 גָאה ךיא .ךוּפ ןעטרַאצ א טימ טנעטָאשעּב ןענעז סָאװ ,ןעּפיל
 -עג רעלַאער רעגיזָאדרעד טימ ןעגיטעזנָא טנָאקעג טשינ ךימ
 ,תונורֿכז עניימ ןיא זיולּב טבעלעג רעהירפ טָאה סָאװ ,טלַאטש

 טהיצ סָאװ ,סגױזַא סיפע ןַאהרַאפ זןיא ןעקלענַא ןיא

 טשיג רעהירפ יז טלָאװ ,רעגייטש ַא ,ךיא ןעוו ןוא ,רעיוהעגנוא

 ןעשיוװצ טלעטשעגקעװַא רימ יז טלָאװ ןעמ ןעװ ןוא ןעהעזעג

 טלָאװ ןעמ ןוא ,טלעװ רעד ןיא עטסנעש יד ,ןעיורפ דנעזיוט
 -עגוצ ךיא טלָאװ ,ייז ןופ ענייא ןעּביולקסױא ןעסייהעג רימ

 ןיימ טנעז רהיא, :ןָאטעג גָאזַא ןוא רהיא וצ ךיילג ןעגנַאג

 יָצש ןאהרַאפ אמּתסמ ןענעז טלעװ רעד ףיוא *,עטלהעוועגסיוא
 יייא ךָאנ עטשינ יא רימ רַאפ רעּבָא ,רהיא ןופ ןעיורפ ערעג
 -עג-ןעירפ רעד טימ ןערינָאמרַאה יװַא לָאז סָאװ ,ַאזַא עג

 ןעדעי ןופ ןוימד ם'ניא גידנעטש ךיז טגיטסענ סָאװ ,טלַאטש
 יװַא יװ ,טקרעמעּב יאדוא טָאה יז זַא ,ןיימ ךיא ,ןיושרעּפסנַאמ
 -י ,רהיא טימ ךימ קיצטנע ןוא רהיא ףיוא קוק ךיא

 ןיב ךיא .טֿכַאנרַאפ ןערהָאפעגסױרַא ךיא ןיּב וָאשָאלּפ ןופ
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 גָאט ןעגיטנייה ם'גופ ןעקורדנייא יד ןופ טלעסיורטוצ ױזַא ןעוועג
 טייװ ױזַא ןענעז ןעגנונפָאה ןוא תונויער עגידרעהירפ עניימ ןוא

 .ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג טשינוצ
 ןוא ַאקצימָארק יורפ ַא ןעניפעג לעװ ךיא זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא
 ןופרעד סָאװ ,סייוו טָאג ןייא .ץעקלענַא רָאג ךיא ּבָאה ןענופעג
 ךיא ּבעל קנַאדעג ןעגיזָאדמעד ייּב .ןעדייּב רַאפ ןעמוקסױרַא ןָאק
 ,גנושיוטטנע'נַא ךיוא גיטיײצֿפײלג ןוא קילג סיורג ַא סיפע רעביא
 הנותח רהיא ךָאנ ליײװ ,טכערעג ךיא ןיב שיטערָאעט םורָאװ
 יעדגערעפ עשיכיטּפ ענעי ףױא ןעטכיר טנָאקעג ךימ ךיא ּבָאה

 טָאה רימ ןוא ירפ רעדעי ןיא ןעמוקרָאֿפ ןעזומ סָאװ ,ןעגנור
 סנעטסגינעװ רימ טעװ יורפ עגיזָאדיד זַא ,ןעזייווסיוא טנַאקעג
 -ץגסױא טָאה יז סָאװ ,ןעדירפוצ זיא יז זַא ,ןעריּפש וצ ןעּבעג
 ,טלעװ רעד ףיוא יורפ א ָאטשינ ,ךימ טשינ ,ןעטייווצ ַא ןעבילק
 גיױגענָאק .ןוחצנ-עיציּבמַא'נַא ןופ ןעגָאוּבָא ןעלעװ ךיז לָאז סָאװ
 ,רעֿפכיז ןעוועג ףיא ןיּב ,טײקטריניפַאר ןיימ ןוא ןעוורעג עגיימ
 -רעטיברעפ ַא טרהעקעגמוא ךימ ךיא טלָאװ לַאפ אזַא ןיא זַא

 רעּבָא רַאפרעד ,עינָאריא ןוא ןרָאצמירג טימ טּפַאזעגנָא ,רעט
 רעּבָא זיא ןהעשעג .,רעטיירפעּב ַא ןוא רעטליײהעגסױאינַא ךיוא
 ץרַאה טוג אזא טצױעּב יורמ עגיזָאדיד ,שרעדנַא סיּפע רַאג
 זיא טייקסטוג רעֿפילשנעמ רַאפ סָאמ ןיימ זַא ,תוטשּפ ליפיוזַא ןוא

 טעװ ָאד סָאװ ןוא ןעמוקרָאפ טעװ ָאד סָאװ .ןעוועג ןיילק-וצ ָאד
 טשינ רעפטנע ןייק טציא רימ ךיז טליװ ףיורעד--רימ טימ ןייז
 טנָאקעג ןעּבעל ןיימ טָאה ךייט רעגיהור רערָאלק ַא יװ .ןעּבעג
 רעד ףיוא ץלַא טסילפ סע ןיהואו ,ןײרַא םי םענעי ןיא ןעסילפ
 ןיא ךיילג לַאפרעסַאװ א יװ סע ךיז טפרַאװ רעּבָא טציא ,טלעװ
 לַאפ ןעטסגרע ןיא .ליו סע סָאװ ,ןייז לָאז רָאנ ,ןירַא םוהּת ַא
 טשינ רעּבָא ךָאד ךיא ןיּב .ךילקילגמוא רהעז ןייז ךיא לע
 יוצ ןעֿכילרענא ןעגידרעהירפ ןיימ טימ ךילקילג רהעז ןעוועג
 ןימ זַא ,ךיז טכַאד רימ רעּבָא ,טשיג ןליפַא קנעדעג ךיא ,דנַאטש
 ,ןעטקַאװסיױא סיּפע זומ ןעּבעל ַא ןופ זַא ,טגָאזעג סע טָאה רעטָאפ
 -קַאװסױא סיּפע זומ סע ּבױא .ץעזעג-רוטַאנ ַא זיא סָאד לייוװ
 ןעגיל רּבדמ ַא ןיא וליפַא ,סיוועג .ןעסקַאװסױא לָאז ָאט ,ןעס
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 יא סױוַא ךיז ןעסייר סָאװ ,תוהוּכ-סנעּבעל עסיורג ןעגרָאּברעּפ

 .ןעסיזַאָא עגיטֿכערּפ ןופ הארמ רעד

 =רעפ ךיא רעּבָא ,אשרַאװ ןיא טש'רמולּכ ןיואװ ךיא
 =ומ סעקלענַא .גָאט ןעטרעפ םעד װָאשָאלּפ ןיא ןיוש גנערּב
 גָאט ייוצ טימ זיא רעּבָא רַאפרעד ,רעסעּב ךיז טלהיפ רעט
 רָאטקָאד ןופ ןושל ן'פיא .שיטַאל חלג רעד ןעברָאטשעג קירוצ
 -ָארּפ רעשיטעטסעיַאמ רעד, טײהקנַארק ןייז טסייה יקסווָאטסַאװֿכ
 .טגרָאּברעֿפ הימ סױרג טימ ןוא "זָאלוקרעּבוט-ןעגנול ןופ סעצ
 .גידריװקרעמ טָאה רע סָאװ ,טייהנעדירפוצ ןייז רָאטקַאד רעד
 ןעשיטעטסעיַאמ ןעגיזָאדמעד ןופ ףוס םעד טגָאזעגרָאפ יגעג
 העש ףלעװצ טימ הלוח םעד טֿכװעּב ןעּבָאה רימ .סעצָארּפ
 טימ טלעציװעג ךיז רע טָאה טלָאמעד .טױט ןייז רַאפ רעהירפ
 -ַאפעג זאא ץיה יד תמחמ רעטנומ רהעז ןערָאװעג זיא ןוא זנוא
 טֿכַאװשעגּבָא זיא רע לייװ ,רַאֿפרעד יז זיא ןעלַאפעג ןוא ,ןעל

 עדַארג ץעקלענַא טימ ךיא ןיּב הירפרעדניא ןעטֿכעג .ןערָאװעג

 חלג ןעמירַא םעד ןופ רעטומ יד ןעװ ,קינַאג ן'פיוא ןעסעזעג
 ןיז ןופ ןעלהעצרעד ןעמונעג ןוא זנוא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא
 ,םירעױּפ ךילנהעועג ןעלהעצרעד סע יװ ,ןָאט ַאזַא טימ טיוט
 ןערעװ-םולש ןימ ַא טימ ייז ייּב ךיז טפעהעּב רעצ רעד סָאװ
 עסיוועג ַא ןעגעלעג זיא להיפעגטימ ןיימ ןיא ,קילגמוא ן'טימ
 -געמַאוצ גינעװ ךימ ךיא בָאה רעהַא ויּב לייוו ,טייקגיריגייג
 -עג טֿכַא גינעו ּבָאה ןוא קלָאפ ןע'טושּפ ן'טימ ןעפָארטעג
 ,םהיא ףיוא טגעל
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 -ָאדיד סע ןעדייר ןושל ןעשילרעטסוא'נַא רַאפ סָאװ טימ
 ןיא ןעמהענוצנירַא טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא !ןעשנעמ עגיז

 .ןעביירשרעפ םעדֿכָאנ ןענָאק ייז לָאז ךיא ,רעטרעװ ערהיא ןורּכז
 ךיז ,גנוסירגעב ןופ ןעֿכייצ סלַא ,טָאה עטרעופ עמירָא יד

 טימ טקעדעּב םעדכָאנ ,סיפ סעקלענַא ןוא עניימ וצ טגיוּבעגוצ

 :ןושל-הנעמ ַא טנעפעעג ןוא ןעגױא יד דנאה רעד

 -עג !רעגיצרַאהמרַאּב וד טָאג ,רעסיורג וד טָאג = ,יוא--

 טשינ םתסה-ןמ טָאה רע .ןעּברָאטשעג ,לעדנהוז ןיימ ןעּברָאטש
 טָאג וצ רָאנ ןעמ2 ןוא ןעטַאט ןייז טימ ןעּביילּב טלָאװעג
 -עג טשינ םהיא ןעּבָאה תואופר יד !טלָאװרעּפ םהיא ךיז טָאה

 טָאג ,יױא .ןעפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה ןייוו רעד ןוא .ןעפלָאה
 | רעגיצרַאהמרַאּב וד טָאג ,רעסיורג וד

 רעגיטכירפוא רעד טרעהעג ךיו טָאה לוק רהיא ןיא

 ,סָאד טשַאררעּביא רָאג טָאה ךימ רעּבָא ,רעטומ ַא ןופ וועוו
 =יוַּפ יד ןַא ,טלהיפעג ךיז סָאה תוללי ןיא ןייװעג רהיא ןיא סָאװ
 רימ זיא רעהַא זיב ,גהנמ ןעטמיטשעּב ַא סיּפע טול טגָאלק עטרע
 -עַּב סעטרערה יה ןערעה וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמנייק ךָאנ

 ףיא ןיב רָלֹּבֲא ךָאד ,עטנהָאג ערעיײז ןופ טױט םעד ןענייוו
 ףייא ןנימ-רּב םעד ןעגָאלקעּב עלַא ייז זַא ,טגייצרעגיא ןעוועג
 רעדנוזעּ ַא טריטסיזקע טלָאװ ףיורעד יװ טקנופ ,רעגייטש  ןייא
 .ץעזעג--ףרָאד

 טימ .ןעמערפ סעקלענַא ףױא ןעגנַאהעג ןענעז ןערהערט

 סָאװ ןוא ןעּבירשעּב טשינרָאג ךיז טזָאל סָאװ ,טייקסטוג רענעי
 -ערפסוא ןעמונעג יז טָאה ,ןעיורפ ייּב רָאנ ןהעז יז ןָאק ןעמ

 זַא ,יטקניטסניא גידנעריּפש ,טױט ןופ םיטרּפ יד ןעגעװ ןעג
 ײז ןעװ ,המשנ רעד ףיא ןערעװ רעטכיײל טעװ עטרעיופ רעד

 .טיױט ןופ םיטרּפ עלַא יד ןעלהעצרעד ןעמהעג טעװ

 -נָא ךימ ךיא ּבָאה ,םהיא ןופ קעװַא ןיא חלג רעד זַא--
 טשינ טסעװ ֹוד יצ ,ןעּברַאטש טסעװ ןד יצ ; םהיא וצ ןעפורעג
 טוג ךיז טסָאה וד .ןוצר סטָאג רימ ןעּבָאה ףיורעד--ןעּברַאטש
 טגָאז .ןעּפָאלשנײא טציא וטסגעמ ,טױט ןייד וצ ןעוועג-ןיבמ

 ןיב .ןערָאװעג טלעמערדטנַא יקַאט זיא רע ןוא *,טֿכער, ? רע
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 טֿכַאנ יירז עטצעל יד רַאפ םורָאװ !,ןעפָאלשעגנייא ךיוא ךיא

 יד יװ דלַאּב .טנייװעג ןוא טעװערָאהעגנָא גונעג ךימ ךיא גָאה
 ןימ ןעמוקעג זיא ,ןעװערק ןעמונעג ןעּבָאה רענהעה עטשרע
 רעד .עדייב ןיש ןעציז רימ ןוא ףױא ךימ רע טקעװ .רעטלַא
 ןיימ וצ ןָא ךימ ךיא ףור .טפָאלש ןוא טפָאלש רעּבָא הלוה
 :רעטלַא רעד טגָאז !ןעּברָאטשעג רע זיא רשפא ,העז : ןעטלַא
 ַא םהיא רע טָאה "? ןעּברָאטשעג יקַאט רֶע ויא רשפא ןוא
 ןיוש ויא רימ :טגָאז ןוא ףױא ךיז רע טּפַאֿכ ,ןָאטעג ּפעלש
 -וק ,וליפַא וצ-טלעכיימש ןוא ױזַא גיהור ךיז רע טגיל .רעסעּב

 ןערָאװעג סעּכ ןיא ןיוש ךיא ןיּב ,עקטסַאּפ רעד ףיוא גידנעק
 טסלעװק וד : ןהוז ןימ וצ ךיא גָאז .ןהעורעד סע ּבָאה ךיא זַא
 -םֹוא ןיימ ןופ טשינ ,ןײנ רעֹּבָא ?סָאװ יצ ,קילגמוא ןיימ ןופ
 -עג ,רע טָאה דלַאּב לייװ .טױט ןייז ןופ רָאנ ,רע טלעװק קילג
 -טיוא רע זיא ןעניגעּב ןוא ןעמעטָא וצ רעש ןעּבױהעגנָא ,ךעּב
 ,ןעגנַאגעג

 ךלַאּב ןוא ןרעמָאי ןעמונעג רעדיו עטלַא יד סָאה ָאד
 ץפיוא ןָאט קוק ַא ןהעג ןעלָאז רימ ,ןעדַאלעגנייא זנוא ףיורעד
 סיוא-טהעז רע ןוא ןָאטעגנָא ןיוש םהיא טָאה יז לייוו ,ןנימ-רֹּב
 *,ןַאמרעגנוי רענעש-דליּב ַא שממ,

 ךיא רעּבָא ,םהיא טימ ןהעג טלָאװעג ןיוש טָאה עקלענַא
 ךלַאֹּב עטרעױפ יד טָאה ,סנעגירעביא ,ןעטלַאהרעפ יז ּבָאה
 -מוא רהיא ןופ ןעלהעצרעד ןעמונעג ןוא םעד ןיא ןעסעגרעפ
 -לעּב רעכילגעמרעפ ץנַאג ַא ןעװעג ןַאמ רהיא ןיא לָאמַא .קילג

 .עגנולשעגנייא ץלַא טָאה גנוהיצרעד סנהוז סעד רעּבָא ,תיּבה
 יז ייּב טפיוקעגסיוא זיײװֿכעלסיּב ןעּבָאה םינֿכש עגימורַא יד
 רעד ייּב זױלּב ןעּבילּבעג יז ןענעז טציא ןוא דרע גרָאמ ןעדעי
 ,לּבור טרעדנוהייװצ ט'מ דנעזיוט טי'רטּפ'עג ןעּבָאה ייז .עקטטֿכ
 -יטש ײז טעװ רעטלע רעד ףיוא זַא ,טפָאהעג ןעּבָאה ייז רעָא
 ,טָאג וצ קעװַא ןהוז רעד ןיא רעּבָא טציא .ןהז רעד ןעצ
 ןעדלָאמעג עטלַא יד טָאה טייקגיהור רעשירעוּפ טֿכע'נַא טימ
 רעד ךָאנ דלַאּב ןעסָאלשעּב ןעּבָאה-ןַאמ ן'טימ יז- עדייב וַא
 . סע .תובדנ ךָאנ-טלעװ רעד רעּביא ךיז ןעוָאלוצקעװַא היול



 971 ,ןעניױלגַא ןהָא

 יז טגיהורגואעב וויטקעפסרעּפ עגיזָאדיד זַא ,טַֿאדעג ךיז טָאה

 רהיא .האגה ןימ ַא טימ ןופרעד יז טָאה טדערעג ןוא טשינרָאג

 טשינ ,הלילח ,רהיא לָאז ןעמ ,ןעוועג זולּב זיא גרָאז עגיצנייא

 ןצ ,גנוטלַאװרעּפ-ספרָאד רעד ןיא ןייש ַא סיפע ןעטלַאהרעפ
 ןיא סייװ ,ןייש רעגיזָאדרעד ןעװעג גיטיוג רהיא ויא סָאװ
 ךיז םיטרטפ עלַאער רעדנעזיוט ןעּבָאה תוישעמ ערהיא ןיא .טָאג

 ,תוללי ןוא ןערהערט טימ ,תוליפת טימ טשימעגפיונוצ
 ןוא ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןעטָאלעגקעװַא זיא עקלענא

 -רעּביא טלָאװעג .טָאה יז סָאװ ,דלעג טימ ןעמוקעג קירוצ דלַאּב
 -עגגיא טיפע השעמ-תעּב זיא רימ רעֶבָא ,רעטלַא רעד ןעבעג
 -עג גערפ ַא ןוא דגַאה סעקלענַא ןעטלַאהעגפיױא ּבָאה ךיא ,ןעלַאֿפ
 | :עטרעירּפ רעד ייּב ןָאט

 טימ דנעזױט טסָאקעג ריד טָאה גנוהיצרעד סנהוז ןייד--

 / 73ו7 טרעדנוהייווצ
 ץלַא ןעּבָאה רימ .לבוד טרעדנוהייוצ טימ טנעזיוט ,ָאי-- |
 רע טעװ ,עלעטש-הלג ןייז ןעגירק טעװ רע ןעװ זַא ,טניימעג
 םהיא טָאה רעגימרַאּברעד רעד טָאג רעּבָא ,ךיז וצ ןעמהעג זגוא
 | .ךיז וצ ןעמונעגוצ רָאג

 טרעדנוהייװצ טימ דנעזוט "7 ןעקנעש ןייא ךיא לעוו--

 ןיא טבעל ןוא םיתּבה-ילעּב ײנסָאד ןופ ךייא טרעװ ,לּבור
 ,עקטַאֿכ רעייא ןיא גיהור

 ךיא רעּבָא ,החטבה ןיימ ןעוועג-םיקמ ףּכיִּת טלָאװ ךיא
 -עג ךיא ּבָאה ;ךיז יב רלעג ןייק טַאהעג טשינ עדַארג ּבָאה
 ןוא עמוס עגיזָאדיד ןעמהומ רעד יב ןעמהענ וצ ןעסָאלש
 ,םורַא העש א ןיא ןעמוק ןעסייהעג ךיא ּבָאה עטרעיופ רעד

 זוַא ןערָאװעג טשַאררעּביא ױזַא רעּבָא זיא עטרעיופ יד
 טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ןוא ןענַאטשעג יז יא טייצ עגנַאל א
 םעדֿכָאג ןוא ,ןעגָאז וצ טרָאװ ַא ןהָא ,ןעניוא עטעשטרַאטעגסױא
 זיא רימ ,סיפ יד וצ ןעלַאפעגוצ ןעדלַאװג טימ רימ יז זיא
 -עג יז טָאה בגֲא ,רהיא ןופ ןעיירפעב וצ ךיז ןעגנולעג רעבָא
 טהיא ןעבעגרעּביא ןוא ןַאמ םוצ ןעפױל רעלענש סָאװ טלָאװ
 רעטנוא ןעקלעגַא טימ ןעבילבעג ןיב ךיא .,הרושּכ ערעייט יד
 יח קרי ספאטובקמ 2 556 םימ
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 זַא ,טשַאררעּביא יױזַא ןעװעג ךיוא זיא יז רעכָא ,ןעגיוא ריפ
 ןוא ,רעטרעװ ןייק ןענופעג טשינ טושּפ יז טָאה הליחּתכל
 :ט'רזח'עגרעביא רדסּכ יז טָאה םורָא טונימ רָאפ ַא ןיא טשרע

 רעטוג ַא רַאפ סָאװ !טזיב וד רעטוג ַא רַאפ סָאװ--
 גָאזַא ןוא ןעלסקַא יד טימ ןעגיוצעג ּבָאה ךיא רעּבָא !טזיּב וד
 טלעדנאהעג ךיז טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,ןָאט ַאזַא טימ ןָאטעג
 :ךַאז רעֿפילריטַאנ ןוא רעֿפילנהעװעג א ןעגעוו

 ןוא ןָאטעג סע ךיא ּבָאה טייקסטוג ןופ טשינ ,עקלענַא--
 העז ךיא סָאװ ,טײל עגיזַאדיד וצ ךיילטימ סיֹוא טשינ ךיוא
 לײװ ,רַאפרעד ןָאטעג סע ּבָאה ךיא .לָאמ ןעטשרע םוצ ָאד ייז
 טלָאװ ,וד טשינ ןעװ .ןעגינעגרעפ ןעפַאשרעפ ריד טעװ סָאד
 .רהעמ טשינ ןיא הבדנ עניילק ַא ןעבעגעג ייז ךיא

 םעד טגָאזעגסױרַא ךיא בָאה רעטרעװ עגיזָאדיד טימ
 ףיוא טריסערעטניא ךימ ןעבָאה טייל עגיזָאדיד .תמא ןעצנַאג
 ןצּבק רעדעי ךימ ט"יסערעטניא סע ליפיו ףיוא ,ליפיוזַא

 ,גידנעטֿפַארט טשינ טונימ ןייא ןייק ,ךיא .טלָאװ רעּבָא רַאפרעד
 טלָאװ סָאד ּבױא ,ליפיױזַא לָאמ יירד ןוא לָאמ ייווצ ןעבעגעג
 טגָאזעג סע ךיא ּבָאה בגַא .ץעקלענַא ןָאטעג הָאנה סָאװטע רָאנ
 זַא ,ןענַאטשרעּפ טוג טנעכייצעגסיוא ּבָאד ךיא ליײװ ,ענשימוא
 סָאד שטָאכ ןוא ,רעטרעוװ ענױזַא רהעז ןערינָאּפמיא יורפ ַא
 ךָאד ,םרָאפ רעד טל גנורעלקרעד-עּביל ןייק ןייז טשינ ןָאק
 .ענעגייא סָאד טיידעב סע .רהיא ןופ טנהָאנ רהעז סע ןיא
 לייװ ,ריד רַאפ ןָאטעג ץלַא טלָאװ ךיא; : רעטרעװ יד יו
 סָאװ ,סָאד זיא רעגיטֿכיװ ךָאנ ןוא "ץלַא רימ רָאפ טזיּב וד
 ןופ ןעצישעב טשינ ךיז ןָאק טלעװ רעד ןיא יורפ ןייא ןייק
 ןעגידיילעב טשינ ךױא ךיז ןָאק ןוא גנורעלקרעד רעגיזָאדרעד
 ןיז םענעפָא םעד טרעֿכײװעגסױא זיולּב בָאה ךיא .רהיא ןופ
 ַאזַא טימ טגָאזעג סע ּבָאה ךיא סָאװ ,טימרעד רעטרעוו יד ןופ
 .ךַאז רעֿכילנהעװעג ַא ןעגעװ טדער ןעמ ןעֿכלעוו טימ ,ןָאט

 טָאה יז תמחמ ,ןענאטשרעפ ץלַא רעּבָא טָאה עקלענַא
 ןרעפטנע וצ סָאװ ,טסואועג טשינ ןוא ןעגוא יד טזָאלעגּבָארַא
 זַא ןעפורעגנָא ךיז השוּב רעגיטנעק טימ יז טָאה טצעלוצ ,רימ
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 ,ןײלַא טוָאלעג ךימ טָאה ןוא ,רעטומ רעד וצ ןהעג וומ יז
 ךיז ןהעגעּב ןימ ַאזַא טימ זַא ,טוג רהעו העטשרעפ ךיא

 סָאװ ,תונויער עגיהורנוא המשג סעקלענַא ןיא ןײרַא ךיא געל
 קרעמעּב טימרעד ןעמַאזוצ רעֶּבָא ,דמערפ ןיטולחל רהיא ןענעו
 -ייפ גנוטלַאה עגיזָאדיד שטָאכ זַא ,רעדנאװ סױוג טימ ךיא
 רַאפ קערש ןעכילנייפ ַא סױרַא-טפור ןוא ןעסיוועג ןיימ טגינ
 ןיב ךיא ןעֿכלעװ רַאפ ,ןעזעװ םענעי ןופ הור ןוא החונמ רעד
 רימ ןיא סע טקעװרעד ךָאד ,ןעּבעל סָאד ןעּבעגוצקעװַא טיירנ
 טגירירפעב טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,החמש ץעגיטשרודטולּב ןימ ַא
 ןיא טציז סָאװ ,גנוּברַאדרעּפ ןופ טשקניטסניא רעד ןערָאװעג
 לַאפ םעד ןיא זַא ,טגייצרעּביא ךיױא ןיּב ךיא .ןעשנעמ ןעדעי
 טטכעלש ןופמ ןייוטסואוועּב סָאד טשיג--ןעטלַאהּבָא טשינ ךימ טעוו
 .מָעט ןעסייה-וצ ַא ּבָאה ךיא ,ןעפיצנירּפ עסיוועג טשינ ןוא
 ,געו ןעגיזָאדמעד ףיוא ןעטלַאהּבָא ךימ לָאז ךיא זַא ,טנעמַארעּפ
 -עג א טָאװ יורפ רעגיזָאדרעד ןופ ץיײר רעד זַא ,ךָאנ טרפּב
 ןיא תמאֹּב ךימ ךיא ןיפעג טציא ,רימ ףיוא גנוקריוו עגיטלַאוװ
 -ַאװ ןופ םָארטש רעד סָאװ ,רענַאידניא םענעי ןופ עגַאל רעד
 טגעלעגקעװַא רע טָאה ,ןָאטעג ּפַאֿכ ַא םהיא טָאה לַאפרעט
 ןעגיָאדמעד ןופ ןוצר םעד ןעּבעגעגּבָא ךז ןוא רעדור םער
 ,םעד ןופ ןוא דלוש ןיימ ןופ טשינ וליפַא טכַארט ךיא ,םָארטש
 -עב ןױלּב בָאה ךיא זַא ,שרעדנַא ןייז טנָאקעג טָאה ץלַא זַא
 .לעװ ןענעו ,ןעזעװ ןעגיזָאדמעד וצ דנַאה יד ןעהיצסיוא טפרַאד
 ,ןעּבעל ךיא לָאז ןעמעװ רַאפ : טציא ריי גָאז ךיא ןעב
 טשינ ּבױא ,עביל ךיא לָאז ןעמעװ ? ריד רַאֿפ טשינ גיױא
 עז

 חלג ןופ היל רעד ףיוא ןעוועג ךיא ןיּב הירפרעדניא טנייה
 -גואוו זיא רעטעװ סָאד .ן'עקלענַא ןוא ןעמהומ רעד טימ ןעמַאזוצ
 ,הירפרעדניא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,היול יד ןוא ןעש-.ךילרער
 רעטסיולק רעד תמחמ ,ןעמַאד יד טרעטַאמעגנייא טשיגרָאג טָאה
 -דָאמ ַא הנוא ןופ טייוו טשינ ךיז ןעניפעג םלוע-תיּב רעד ןוא
 ץטימ ןָא ךי טּבױה סָאװ ,הױל-ףרָאד ַאזַא טָאה ןהעזסױא עג
 ַא טימ ךיז טגידנע ןוא ןעגָאװ ן'פױא ענמורט רעד ןוא לג
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 -ןילנהעוועגנוא ןעגניו עלַא יז .סעטרעיופ ןוא םירעױּפ הנחמ
 -ומ רעשיאײדלַאֿכ רעד ןיא ןענהָאמרעד סָאװ ,רעדיל עגירעיורט

 סעטרעױּפ ןוא םירעיוּפ יד ןעדייר היױל רעד ןופ ףוס םייּב ,קיז

 : ןָא ךיז טּבױה עוארפ עדעי ןוא ,שיטַאּפַא ןוא גירעפעלש
 זייװעלייו טָאה עזַארפ עגיזָאדיד *! עקנירעייט  עניימ = ,יוא
 ַא טֿכַאמעג ךױא רעּבָא טָאה רימ ףױא .טפול יד ןעטינשעגֿכרוד
 עגירעיורט ַאזַא ייּב סָאװ ,דנַאטשמיא רעד קורדנייא ןעגיד'הנושמ
 עגיּברַאפנעײרש ךעלדײמ יד ןעגָארט ,הױל ַא יװ ,עינָאמערעצ

 .ּפעק יד ףיוא ךעלֿפיט
 עעלַאנַא ךרוד ןעגנַאגעג הימ ןענעז רעטסיולק םעד וצ

 זנוא ףיוא ןעלַאפעג ןענעז טייצ-וצ-טייצ ןופ ןוא סעניּבַאר ןופ
 ןעגָאלשעגֿכרוד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד

 ךעלֿכיט עױלּב ןוא עטיור ,עּביעג יד רעּבָא .ןעגייוצ יד ךרוד

 ןעוו ןוא ,ןהעזסיוא ךילהערפ ַא סיּפע היול רעד ןעּבעגעגוצ ןעּבָאה

 רָאג סע טלָאװ ,ענמורט רעד ןוא הלגע רעד טימ חלג רעד טשינ

 ךיא ּבָאה ךיא .הנותח ַא יװ רָאנ .הויל ַא יװ ןהעזעגסיוא טשינ

 טעמּכ םלוע רעד טהעג הל ַא ףיוא ףרָאד ןיא זַא ,טקרעמעּב
 טשינ ללּכּב טֿכַאמ םירעױּפ יד ףיוא .ןעגינעגרעפ ןימ ַא טימ

 -יא ןימ ַא םהיא ןיא ייז ןעהעז רשפא .טױט רעד םשור ןייק
 ץרַאפ טלעטשעגּבָא ךיז ןעּבָאה רימ תעשּב ? בוט-םוי ןעגיּב

 -נעצנַאק ַא זױלּב טקרעמעּב רע'מינפ יד ףיוא ךיא ּבָאה ,רבק
 -גיריגינ ַא ןוא עינָאמערעצ רעד וצ טײקמַאזקרעמפיוא עטריר

 סָאד זַא ,םעד ןופ רֿכז םוש ןייק ,רוּפש םוש ןייק רעּבָא ,טייק
 סָאד טמוק טהיא ךָאנ סָאװ ,ףוס רעֿכילדײמרעּפנוא רעד זיא

 ףיוא ןָאטעג קוק ַא ּבָאה ךיא .עטנַאקעבנוא ןוא עשילרעטסיוא

 ,טגױּבעגנָא ךיז טָאה יז תעשּב ,טנעמָאמ םענעי ןיא ץעקלענַא
 יז ןיא סַאלּב סָאװטע .רבק ןיא דרע ןעפיוה ַא ןעפרַאװעצנײרַא
 רהיא ןענעז ןז רעד ןופ ןעלהַארטש יד יװ ױזַא רעּבָא ,ןעוועג

 ןעמ יװ ,ןעגעײל טנָאקעג 60 ןעמ טָאה ,םינּפ ן'פיוא ןעלַאפעג |
 .ךוּב א טנעייל

 ןעגיזָאדמעד ןיא זַא ןערעװש טנָאקעג ךימ טלָאװ ךיא

 שירַאנידליװ .טױט םענעגייא םינופ טֿכַארטעג יז טָאה ,טנעמָאש
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 טֶא וַא ,קנַארעג רעד ןעזיועגסיוא רימ טָאה ךילּביולגנוא ןוא
 ,ןעלהיפעג ןוא דנעגוי ,קורדסיוא לופ זיא סָאװ ,טֿפיזעג סָאד
 ,ןעגוא עגעשרעדנואו עגױָאדיד ןיא ּבא ךיז ןעלגיּפש עֿכלעװ
 גידו'נח ןעטלעז סָאד טָא זַא ,ןעמערּב עגנַאל טימ טנעטָאשעג
 -רעפ טעװ ןוא טרענייטשרעפ ,סייוו ןערעװ לָאמַא טעװ ,טכיזעג
 .ןשוח ןעגיבייא'נַא ןיא ןעביילב

 -צולּפ ,תובשחמ עניימ טּפַאכעגמורַא טלעק ַא סיּפע טָאה ךָאד ןוא
 עטשרע יד זיא היול ַא זַא ,ןויער ןפיוא ןעמוקעג רימ ןיא גנול
 -ײּב ןענעז ץעקלענַא טימ ךיא סָאװ ,וָאשָאלּפ ןיא עינַאמערעצ
 -ָאלרעפ טָאה סָאװ ,שנעמ רעקנַארק-טוט ַא יװ ,ןעמַאזוצ ןעוועג
 -ןֿפומ זיא ,ןיצידעמ רעֿכילטּפַאשנעסיװ רעד ןיא הנומא יד ןער

 זיא יװַא ,רעפערט ַא ןופ ןעלטימ יד ןיא ןעּביױלג וצ ןמזומו
 עקנַארק-טױט ןיימ סעינָאּבעּבַאז ןיא וליפֲא ןעּבױלג וצ טיירג
 רעגייק ויא ,טניש סע יװ ,המשנ עגידנעלפייווצ ץלַא ןיא ןוא
 העד יװ ,םזיציטסימ ןופ דנורנּבָא םעד וצ טנהָאנ ױזַא טשינ
 ןיא טלעפייװצעג ןעבָאה סָאװ ,עגינעי-יד .רעקיטּפעקס רעטֿכע
 -ָאה סָאװ .עגינעי-יד ;ןעלַאעדיא עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער
 םעד ןוא ןעסיוװ ןופ טֿכַאמ רעד וצ יורטוצ םעד ןערָאלרעּפ ןעּב
 ףעשנעמ עגנעמ יד טָא ,טרָאװ ןייא טימ ,לֿפכש ןעֿכילשנעמ

 ןיא רעּבָא ןעּבױלג סָאװ ןוא טלעקיווטנע ןעטסרהעממַא ןעגעז סָאװ
 -גױרעפ עלַא ייז--גנונפָאה ןוא סעמגָאד ןהָא ןעשנעמ ,טשיגרָאג

 ,םזיציטסימ ןופ ךשוח ם'ניא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא ןצק
 ,ןינּב םעד ןעֿכערּב וצ ןָא-טּבױה טסיײג רעכילשנעמ רעד

 םהיא טכערב רע .ןעניאו םהיא טסיײה ןעמ ןעכלעוו ןיא
 ילורעב ַא וצ ךילנהע ויא ןינּב רעגיזָאדרעד לייוװ ,רַאפרעד

 }יי יא יי
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 טֿכַאמ ןעקלענַא ןהעז סָאד ,וָאשָאלּפ ןיא ןעבעל סָאד
 -עג יז זַא ,סעגרעפ ךיא ןוא קילג טימ ץרַאה סָאד לופ רימ
 טרָאד טציז סָאװ ,יקצימָארק רעגיזָאדרעד .ןעטייווצ ַא וצ טרעה
 סיפע יװ ,סיוא רימ טזייו ,רעטייוו ךָאנ יצ ,וקֲאֹּב ןיא ץצגרע
 לָאמַא טעװ סָאװ ,סעטֿכעלש סיּפע יװ ,ןעזעוו לַאער-טשינ ַא
 ןעגעװ ,טױט רעד ,רעגײטש ַא ןעמוק טעװ סע יװ ,ןעמוק
 .דנַאנַאלָאנ ןוא גידנעטש טשינ רעּבָא טכַארט רענייק ןעֿכלעװ
 טָאה סָאװ ,סניױזַא סיפע טרעהעג ָאי ןליּפַא ךיא ּבָאה ןעטֿבעג
 ,טיוט טימ טקעמשעג

 . ןוא עכילנהעװעג ץנַאג ַא ןעװעג סָאד זיא ךילרעסיוא
 עקלענַא טָאה ,ייט םייּב ,הירפרעדניא ,ךַאז עגידנעטיידעב סשיג
 ןופ, : ןָאטעג גערפ ַא יז טָאה עמהומ יד ,ףירּב ייווצ ןעמוקעּצ
 טָאה רימ ףױא ןוא ?ָאי טרעפטנעעג סטָאה עקלענַא ןוא *7 ןַאמ
 ,ןע'טפשמ'רעפ ַא ןופ םשור םוצ ךילגהע ,םשור ,ַאזַא--טכַאמעגשסע
 ,םולח ןעסיז ַא טּבעלעגרעּביא ףָארטשטױט רעד רַאפ טָאה סָאװ
 יד ךרוד ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא גנולצולּפ רעּבָא זיא רעכלעוו
 טייצ ןיש זיא סע זַא ןעגָאז ןעמוקעג םהיא ןענעז יז : םיגילּת
 ןיימ .עיניטָאיליג רעד וצ ןהעג ןוא רָאה יד ךיז ןערעשוצּבָא
 ןענַאטשעגפױא טייקרָאלק רענעטלעז ַא טימ ןיא קילגמוא ץנַאג
 םיּפע טַאהעג ךיא ּבָאה גָאט ןעצנַאג םעד .ןוימד ןיימ ןיא
 -יּב א עמהומ יד ךימ טָאה ךָאנ וצרעד ,להיפעגרָאפ רעווש ַא
 -יא רעטעּפש טלָאװעג ןליפַא טָאה עקלענַא ,טגינייּפעג לעס
 ,ןעסייהעג רהיא טָאה עמהומ יד רעּבָא ,ףירּב יד ןענעיילרעב
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 ַא רהיא יז טָאה ךָאנרעד דלַאּב ןוא ןענעײל טציא ײז לָאז ײ
 ,יקצימָארק טכַאמ סָאװ ,ןָאטעג גער

 -לענַא טָאה--! דנועג יא רע ,עמהומ ,ךייא קנַאד ךיא--
 | ,טרעפטנעעג עק

 ;ןעטפעשעג עגייז ןעהעג יו ,ונ--
 טָאה רע יװ ,רעסעּב זַא ,טּבײרש רע ! ןעקנַאד וצ טָאג--

 | ,טנעכערעג
 :ןעמוק רע טעװ ןעוו--
 -געמ ןײז רָאנ טעװ סע יװ ,דלַאּב זַא ,טגיירש רע--

 ,ךיל
 וצ ןעמוקעגסױא יא טייקכילדניפמע ןיימ טימ רימ ןוא

 ,תובושת עגיזָאדיד ןוא ןעגַארֿפ עגיזָאדיד ןערעה
 -גהעוועגנוא'נַא ץעקלעגַא טימ טרהיפרעפ עמהומ יד ןעו

 ,רהעמ ןעטילעג טשינ ןעוורענ עניימ ןעטלָאװ ,סעומש ןעשיניצ ףיל
 ןעמוק ןײמ ןופ טיײצ רעד רַאפ לַאמ עטשרע סָאד .טציא יו
 גנוגידילעב ןופ להיפעג ַא טריפשרעד ךיא ּבָאה ,וָאשָאלּפ ןייק
 ךיילטימ סָאװטע שטָאכ ּבָאה, .ץעקלענַא וצ גנורעטיברעפ ןוא
 -ָארמעד ןעגעװ טּפַאשלעזעג ןיימ ןיא טשינ דיר ןוא ר"מ ףיוא
 ץגַארּפ רהיא ףיא ןעמהומ רעד קנַאדעּב טשינ ןעשגעמ ןעגד
 ,טֿכַארטעג ךיא בָאה--"! דנוזעג ןייז ןעגעוו

 ןָאטעג קוק ַא ,ףירּב ןעטייווצ םעד טנעפעעג טָאה עקלענַא
 יז ",רעגידרעהירפ א זיא סָאד, : טגָאזועג ןוא עטַאד רעד ףױא
 רהיא ףיוא טקוקעג ּבָאה ךיא ,ףירג םעד ןענעייל ןעמונעג טָאה
 יז טימ טֿכױעג ןפױא ,רחירפ רעד ףיוא ,לעפעק טגיוּבעגנָא
 טנעײל יז זַא ,טֿכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא ,סעיוו עטזָאלעגּבָארַא
 . ּבָאה טייצ רעגעגייא רעד ןיא ,גנַאל ךילגערטרעדנוא ףירּב םעד
  ןוא יז טסיײה סָאד ןעשנעמ עגיָאדיד וַא ,ןענַאטשרעפ ךיא
 רעצנַאג ַא ךרוד רעדנַאניא ןעשיווצ ןעדנוּבעג ןענעו ,יקצימָארקי
 -לג וַא ןוא ןעליצ ןוא ןעסערעטניא עמַאזניימעג ןופ טלעוו
 . -רענָא ןעוומ ייז .קירטש ערַאּבסײרוצנוא טימ ייז ןענעז ןעדנופ
 .רעדנַאנײא וצ ןרעהעגנָא רעייז ןוא דנַאּב ןעגיזָאדמעד ןענעק
 -עג רףימ ךיא לעװ גידנעטש זַא ,ןערָאװעג רימ זיא רָאלק ןוא:
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 -טנע רימ לָאז יז וליפַא ןעװ ,ןעּבעל סעקלענַא רעסיוא ןעניפ
 ּבָאה ךיא טניז ,טנעמָאמ ןעטשרע ם'נופ .להיפעג ןיימ ףױא ןרעפ
 טלהיפעג ךיא ּבָאה ,וָאשָאלּפ ןיא ןעקלענַא טימ טנעגעגעב ךימ
 ײװ ,טרַא ַאזַא ףיוא רעּבָא ,קילגמוא ןיימ ןופ טייקפיט עצנַאג יד
 ַא טימ ןעגיוצעּב זיא סָאװ ,טנורגּבָא'נַא ןופ טייקפיט יד טלהיפ ןעמ
 ךוא טהייוצ שינרעטסניפ יד ךיז טָאה רעּבָא טציא .שינרעטטניפ
 -נוא רעצנַאג ןייז טימ םוהּת רעד טקּפעלטנַא ךיז טָאה רימ רַאפ
 ,טײקֿכילדנע

 -ן{דיד ,טפַאשנעגייא רעדנוזעּב ַא ךיא ץיִזעַּב ,סנעגירעּביא
 -רףעפ רעסיװעג ַא ייּב סָאװ ןירעד טהעטשעּב טפַאשנעגיײא עגיז
 עיצקַאער ַא ןָא רימ ןיא ךיז טּבױה טייקנעגָאלשרעד ,גנורעטיּב
 :טשינרָאג ץרַאה ןיימ טָאה רעהַא זיּב ,טייז רעטרהעקרעפ רעד ןיא
 יד טָאה טנעמָאמ םעד ןיא רעּבָא ,סיּפע ןעגנַאלרעפ וצ טגַאװעג
 ןעטֿביגרעפ ןוא ןעסיירוצ לָאז ךיא ,ןדעדָאפ ןעּבױהעגנָא האנק
 .ןעּבעל ןעֿכילשנעמ ןופ ןעטייק ןוא ןעצעזעג ענרעזייא עלַא יד
 רעד רַאפ רעּבָא ,טונימ עֿכילטע זיולּב טנעיילעג טָאה עקלענַא
 ףןעטסגנַא ןוא ןייּפ ךס ַא ןעּבעלרעּביא טזומעג ךיא ּבָאה טייצ
 ,טציא ריּפש ךיא סָאװ ,גנורעטיּברעפ ןוא גנוגערפיוא ןיימ ןיא
 -געמעלע עֿלילרעֿכעל ,טֿפַארטעג ךיא ּבָאה ,ןַאהרַאפ ךיוא ןענעז
 טימ זַא ,טֿכַארטעג ךיא ּבָאה רעטייוו .ןעזירּפַאקנעיורפ ןופ ןעט
 ּבָאה ,טצעלוצ ,ןוא ןעּבעל וצ ךילגעמנוא זיא ןעוורעג ענױזַא
 -מיא רעֿכילנהעװעג ַאזַא ּבױא :עגַארפ א ןעּבעגרַאפ ךיז ךיא
 טנעיל יז ןוא ּבײװ ַא וצ טּביירש ןַאמ ַא זַא ,רעד יװ ,דנַאטש
 ,טֿפיװעגכײלג ןופ ןערהיפסױרַא ןיטולחל ךיד ןָאק ,ףירּב ןייז
 -הָאפוצ ןעמוק טעװ ןַאמ רעד ןעװ ,ןייז ןוש טעװ סָאװ טנייה
 -גָאק ןענָאק טסעװ ןוא ןהעז רעטפע םהיא טסעװ וד ןוא ןער
 ! רעדנַאנײא וצ טייקגירעהעגנָא עגיטייזנעגעג רעייז ןעריטַאטס

 ךיא, :ןעצרַאה ןיא טרעפטנעעג רימ ךיא ּבָאה טלָאמעד
 *7 טלהיפרעד ךיא ּבָאה גיטייצֿכײלג ןוא *! ןעטיוט םהיא לעװ
 ,רעפטנע ןימ ַאזַא ןופ טײקשירַאנ ןוא טײקֿכילרעֿכעל

 -ָאה ןענַארּפ עגיזָאדיד זַא ,ןהעטשרעפ וצ טֿפײל ןזיא סע
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 טָאה ,ףירּב םעד ןענעײל טגידנעעג ,טגיהורעּב טשינ ךימ ןעב
 ײבַא סיּפע ןיא ךימ ןיפעג ךיא זַא ,טקרעמעּב דלַאּב עקלענַא

 "א טימ ןעפרָאװרעפ ךימ יז טָאה ,דנַאטשוצ ןעכילנהעוועגנוא

 -יונ סָאװ ,ןערוטַאנ ענעי וצ טגנַאלעּב עקלענַא .ןעקילב עגיהור

 טשינַא ,ערעפסַאמטַא רעֿבילדניירפ ַא ןיא סיואֿכרוד ךיז ןעגיט
 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמהענ סָאד .ךילקערש ןוא רעווש ייז טרעוו

 -רעד ךיא .ךייװ ןוא טרַאצ ךילנהעוועגנוא ייז ויא ץרַאה סָאד
 -ימְעְג טָאה יקסװָאטסַאװֿכ רעטלַא רעד תעשּב זַא ,ךימ ןהָאמ

 ןיא רָאנ ,רעמיטנעגייא-זיורב םעד ,ןהוז ןייז יב טשינ טנָאט

 .םהיא טימ ןעטירעגמורַא גָאט עלַא עמהומ יד ךיז טָאה ,ףיוה
 עגיזָאדיד ןופ טלהיפעג טֿכעלש רהעז ךיז טָאה רעּבָא עקלענַא

 ןייק ןעּבָאה ייז זַא ,טגייצרעּביא ךיז טָאה יז זיִּב ,ןעיירעגירק
 קרַאטש ,גיטנעק ,יז טָאה ,רעדיװ ,טציא ,טשינ גנוטיידעּב םוש

 ןענַאטשרעּפ טשיג טָאה יז םגה ,גנוגערפיוא ןיימ טגיהורנואעּב

 א ןערהיפרעפ טבורּפעג יז טָאה לָאמ עֿכילטע ,ןופרעד הציס יד
 -ףיילג טָאה קילּב רהיא רעּבָא ,טרעצנַאק סערָאלק ןעגעו סעומש

 " ןהעשעג ריד טימ זיא סָאװע :טגערפעג גיטייצ
 תמחמ ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה קילג ןעטלַאק ַא טימ רעּבָא

 ךוא ףירּב יד רהיא ןייז-וצ-לחומ חוּכּב ןעוועג טשינ ןיּב ךיא
 ךימ ךיא ּבָאה ייט ןיֿכָאנ דלַאּב ןעמהומ רעד טימ סעומש םעד

 .ָאשרַאװ ןייק רהָאפ ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא ןעּביוהעגפיוא
 יימ םוצ ןעביילברעפ לָאז ךיא ,טלָאװעג טָאה עמהומ יד

 ײװ ,טרעצנָאק ן'פױא ןערהָאּפ עלַא ןעלעװ טלָאמעד ןוא ,גָאט
 ֹוַא ,טגָאועג ּבָאה ףךיא רעּבָא ,טסעומשעגּבָא רעהירפ טָאה ןעמ

 -ַעג ּבָאה ךיא .םינינע עֿכנַאמ בילוצ ָאשרַאװ ןיא ןייז זופ ךיא
 יד ןוא ,דרעפ יד ןענַאּפש ןעסייהעג ּבָאה ךיא ,ןיילַא ןייז טלָאװ

 : ןעפורעגנָא ךיז טָאה עמהומ
 ףיא לָאז רשפא : ץערַאלק ןעקנַאדעּב ןעלעוו טלָאװ ךיא--

 ! ָאשָאלּפ ןייק גָאט ַא ףיוא ןעטעברעפ יז
 ,גיטנעק ,עמהומ יד טָאה וָאשָאלּפ ןייק גנוטעברעפ יד

 -ַאװעג ךיז טָאה יז זַא ,גנונהילעּב עֿכיוה אזַא רַאּפ ןעטלַאהעג

 ! ץערַאלק רַאפ ליפוצ ןײז טשינ סע טעװ יצ ,טלעק
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 :ןָאטעג גָאז ַא רעדיו יז טָאה םורַא טונימ ַא ןיא
 לעדיימ עגיזָאדסָאד זַא ,רעֿפיז ןעוװעג טלָאװ ךיא ןעוו--

 ...טפַאשלעזעג רענייפ ַא ןופ זיא

 זיא---.טרעפטנעעג גידלודעגנוא ךיא ּבאה--,טסליה ערַאלק--
 -רעמ רהָאי סעדעי ןוא ןיגינעק רעשינעמור רעד ןופ ןידניירפ ַא
 טעװ ןעמוק רהיא ּביֹוא ,ןעֿכָאװ עכילטע רהיא ייּב יז טגנערּב
 ,ךייא רַאפ רָאנ סע זיא ,דובּכ ַא ןעצימע רַאפ ןייז

 ,טלעמרומעגסיורַא יז טָאה--! רעּבָא ,רעגָא--

 וצ ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה ןערהָאפבָא ן'רַאפ עמַאס
 | :ןעקלענַא

 ןפיא ןעמהומ רעד טימ ןעמֹוק טסעװ וד ןוא ,ונ--

 | } טרעצנָאק
 -ירש ךיא ןומ בגַא ,ןעמַאמ רעד ןעּבענ ןייז זומ ךיא--

 | ,ףירּב ןעּצ
 ַא ןופ ןעלהיפעג יד ןעגעװ ךיז טלעדנַאה סע ּבױא ,ָא--

 | ןערעטש טשינ יאדוא ךיא לעװ ,יורפ רעטקנעברעפ
 סָאװ ,עינָאריא יד רימ טָאה טנעמָאמ ןעטשרע םעד ייפ

 ףיוא טֿכַאמעג רעטֿכײל סָאװטע ,רעטרעװ יד ןיא ןעגעלעג זיא
 ּבָאה ,אנקמ-לעב ַא ןיִב ךיא זַא ןעסיו יז לָאז ,המשנ רעד
 רהיא ןוא עמהומ יד יװ ,יז ךיוא ,ןָאטעג טֿכַארט ַא ךיא
 *,טרָאס-ךָאלמ, ם'נופ ןעיורפ להָאצ רענעי וצ ןערעהעג ,רעטומ
 לֵאו ,סטֿכעלש ןופ ץנעטסיזקע יד טשינרָאג ןעזָאלרעד סָאװ
 קנַאדעג רעגיזָאדרעד לָאז ,יז ביל ךיא זַא ,העטשרעפ יז

 טימ ןעלגנַאר ךיז יז לָאז ,ןייזטסואועב רהיא ןיא ןעגנירדניירַא
 רהיא זיא סָאװ ,טנעמעלע ַאזַא רהיא ןיא ןעצנַאלפנייא ,םהיא

 ןוחצנ ַא ןעטַאמרעסיװעג ןיוש ןיא ןיײלַא סָאד--דמערפ ןעצנַאגניא
 ןייז טעװ רעטייװ סָאװ ,ןהעז ןעלעװ רימ

 .ֿכײלרעפ עסיורג ַא ךָאד ,טונימ ַא ףיוא גנורעטֿכיילרעפ ַא
 -ַאפעּב ךימ זיא געװ ן'פיוא .המקנ וצ ךילנהע זיא סָאװ ,גנורעט
 ,להיפעג םהענעגנאיוא'נַא טיפע ךָאנ ןוא ןילַא ךיז וצ סעּכ ַא ןעל
 טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד זַא ,ןענַאטשרעּפ ּבָאה ךוא
 -עג ךיז טָאה ןוא ךילניילק רהעז ןעװעג ןיא ,טֿכַארטעג ןוא
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 ןאק ןעמ סָאװ ,ןעוורעג עוי וטַאק עש ויניפַאררעּביא ףיוא טציטש

 -רעּפסנַאמ ַא טשינ רעֹּבָא ,יורפ רעשירעטסיה ַא ןייז-לחומ ייז

 ,רערערוש ַא ןעװעג רימ רַאֿפ זיא ָאשרַאװ ןייק געװ רעד .ןיוש
 ,לָאמ ץטשרע טָאד ןיִּב ךיא ןעװ ,טלָאמעד יװ ,רערעווש ְךָאנ
 ןייק ןערהָאפעג ,דנַאלסױא ןופ ןעמוקעג ןיּב ךיא יװ םעדכָאנ

 טשינ ךילקערש יװ ,םעד ןעגעװ טֿפַארטעג ּבָאה ךיא .,ָאשָאלּפ

 יו ןעשנעמ עניֹזַא ןיא זַא ןוא ןעבעל םוצ ןיב ךיא .גיהעמ

 .טנעמעלע-ןַאמ  רעדייא ,טנעמעלענעיורפ רהעמ .ַאד זיא .,ךיא |
 רימ ןענעזו שיזיפ זַא ,ןעגָאז טשינ טימרעד ליװ ךיא

 ןעשנעמ ןוא םינדחּפ ןענעז רימ זַא ,ןעורפ ֹוצ ךילנהע
 -עדניפרעד .שרעדנַא סיּפע רָאג זיא סָאד !ןינ .עיגרענע ןהָא

 .תומּפל ןיא--רהעמ טשינ ּביוא--רימ ןעּבַָאה טומ ןוא טייקשיר
 טיירג ןיא ונוא ןופ רעדעי .ןעשנעמ ערעדנַא לימיו ,ליפיוזַא

 -ואו ,ךיז ןעגָארט ןוא דרעפ ןעדליװ ַא ףיוא ןעגנירּפשוצפױרַא

 -עג ןעמ טלָאװ ןיז ןעשיכיסּפ ם'ניא רעֶּבָא ,ףרַאדעּב ןעמ ןיה
 ןיא .רע טשינ ןוא יז :זנוא ןופ ןעדעי ןעגעװ ןעגָאז טגָאק

 -ךיִס גיהור ַא סיּפע ָאטשינ זיא עיצַאזינַאגרָא רעגיטסייג רעזנוא
 ,טֿכיװשגכיילג שיזעט

 טסױטש ,םֶהענעגנַא טשינ סיּפֹע זנוא טשַאררעּביא םיוק
 ,טייקגיד'אחיג-טשיג ַא זנוא ןיא טקעװרעד  רעדָא בָא ןנוא
 טלַא .ךַאז רעסיורג ַא טימ ןרעפּפָא וצ טיירג דלַאב רימ ןענעז

 ןעוועג-בירקמ ּבָאה ךיא .רבע ןיימ ןעניד ןָאק רצרעד תיַאר
 ןימ ןעועג-בירקמ ,ןעּבעל ץנַאג ןימ ןופ קילג עטסערג סָאד
 ןיולּב ירפ רעטכילעג ןיימ ןופ טפנוקוצ יד ןוא טפנוקוצ ץצנַאג

 ףירּב ַא ןיא טנעיילעגרעביא טייצ רענייז ּבָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד

 -לָענֲא ןעטעּב ןצ ןֿכומ ךיז ןיא יקצימָארק זַא ,ןעמהומ רעד וצ

 ןוא טליּפשוצ קרַאטש ךיז ןעּבָאה ןעװרענ עניימ .דנַאה סעק

 טשיגרָאג ּבָאה ךיא ןיהואו ,ןיהַא ןעגָארטרעפ ךימ ןעּבָאה
 ןופ גוניישרעד ַא יװ ,רהעמ טשינ ןעװעג ויא סָאד .טלָאװעג
 ןוא ןעױרפ ןעדיל תַאלוח ַאזַא ףיוא רעּבָא .ןעליוו ןעקנַארק א
 | | ,טיילסנַאמ טשיג

 העגעּב ךיא ןעוו ,ןרעדנואװ וצ ָאד ךיז רעּבירעד זיא סָאװ
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 .עירעטסיה ףױא קנַארק זיא סָאו ,יורפ ַא יװ ,טציא ךיוא ךימ
 טימ ןעמַאװצ טלעװ רעד ףױא ןעמוקעג זיא קילגמוא סָאד טָא
 .טימ תורוד עצנַאג ךרוד ןערָאװעג ןעפַאשעּב זיא סָאד .רימ

 טמוק סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידעּב-סנעּבעל עלַא יד ןופ גָאלוצ ַא

 .ןעבעל וצ סיוא זנוא
 טנַארעפ יד ךיז ןופ ןעפרַאװעצּבָארַא עּבָארּפ עגיזָאדיד

 ןעמוקעג ,טסיירט ןייק טֿכַארבעג טשינ רימ טָאה ,טײקֿפילטרָאװ

 ,ץערַאלק ןעֿכװעב טלָאװעג לּכ-םדוק ךיא ּבָאה ,ָאשרַאװ ןייק

 -העװּפָאק ןעקרַאטש ַא ןופ ןעדייל ןעּבױהעגנָא ּבָאה ךיא רעּבָא
 עמַאס ,דנעװָא םוצ טשרע טליטשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,גָאט

 | ןעמוק סעמהומ רעד רַאפ
 רימ ןוא ,ןעטצוּפעגסױא'נַא ןענופעג ךימ טָאה עמהומ יד

 ףיו טָאה סָאװ ,טרעצנָאק ןץפיוא ןערהָאפעגקעװַא דלַאּב ןענעז
 -יורג ַא ןעגיוצעגוצ טָאה םהור סערַאלק ,ןעּבעגעגנייא גיטרַאסיורג

 טלעוו עשילַאקיװמ עצנַאג יד ,ץנעגעלעטניא רעד ןופ עטַאמ עס

 ,עטנַאקעּב ךס ַא ןהעזעג ּבָאה ךיא .טפַאשלעזעג עכיוה יד ןוא

 לופ ןעװעג ןיא לַאז רעד ן/"קסניטַאינש ךיױא ייז ןעשיווצ
 רעטֿפעלש .ַאזַא ןיא ןענופעג ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא .טקַאּפעג
 ץלַא זַא ,טרעדורוצ ױזַא ןעוועג ןענעז ןעוורעג עניימ ,גנומיטש

 ,סורדרעפ ןוא סעּכ טקעװרעד רימ ןיא טָאה
 -עג ץלַא ךיז טָאה רימ רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא

 ןעו ,טנעמָאמ םעד ןיא .ןעלַאפֿכרד טעװ ערַאלק זַא ,טֿכַאד

 ןָאטעג ּפעלש ַא יז טָאה ,עדַארטסע רעד ףױא סױרַא זיא יז

 רימ ,ךײלק רחיא וצ טעּפעשטעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,שיפַאנַא
 ,רעדיװ ,יז ,ךילרעכעל יז טֿכַאמ סָאד זַא טֿכַאדעג ךיז טָאה
 טוקילּבוּפ ם'תט טדיײשעגּבָא ןוא דיילק-לַאּב ַא ןיא ןָאטעגנָא
 -עג רימ ףױא טָאה ,עדַארטסע רעד ןופ חטש ןעגידייל ןיֿפרוד

 ,עקטסיטרַא רעדמערפ רעגיטייז ַא ןופ רעֿכיג קורדניײא'נַא טכַאמ

 ףךיא ּבָאה גידנעליוו-טשינ ,דניירפ ןוא רעטנַאקעּב ַא ןופ רעדייא
 ענעגייא יד יקַאט סע ויא עשז-ןיוש :ןָאטעג גערפ ַא ךימ
 עֿכילדניירפ ענױזַא יא ךימ ןיפעג ךיא רעֿכלעװ טימ ,ערַאלק
 -ָעג טליטשעגנייא ןענעז לייװרעד ! ןעגנוהיצעב עגיצרַאה ןוא
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 ט'נופ רע'מינּפ יד ףיוא .ןעטנעמסידָאלּפַא-סגנוסירגעב יד ןערָאוװ
 רעטֿכַאדעּב ןופ קורדסױא רענעי ןעזיװעּב ךיז טָאה םוקילגוּפ
 ןעמהעג ףליה רעיײז טימ סָאװ ,טייקטסגרע ןוא גנורירטגעצנָאק
 ,טסגוק ןופ טשינ ףירגעב םוש ןייק ןעבָאװ עכלעװ ,ןעשנעמ
 ,רעקיטירק ןוא םיגיבמ ןופ לעטשגָא'נַא ןעֿכַאמ ןוא

 םגה ןוא ,ריװַאלק ץרָאפ טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ערַאלק = |
 ,טלעװ רעצנַאג רעד ףױא יװ ,רהיא ףױא וייּב ןעוועג ןיּב ךיא
 שירעלטסניק ,ןייפ ויא יז זַא ,ןענעקרענַא טזימעג ךָאד ךיא ּבָאה
 -לעוו ,טרעצנַאק סגָאסלעדנעמ יז טָאה טליּפשעג .ךַאפנייא ןוא
 יז סָאװ ,רַאפרעד יצ ןוא ,גינעװסיא טנָאקעג ּבָאה ךיא ןעכ
 ,רַאפרעד יצ ,ליפוצ רזויא ןופ ןעטרַאװרעד עלַא זַא ,טלחיפעג טָאה

 -הטנפרא רעגיצרַאה רעד ךרוד טלעסיורטוצ ןעוועג ןיא יז סָאװ
 ּבָאה ךיא יו ,רעגרע ןעּביֹהעגנָא יז טָאה ןעליּפש רעצָא--גנומ
 -רעפ א ,שפנ-תמגע ךס א טפַאשרעפ רימ טָאה סָאד .טכירעג ךימ
 ערעזנא .ץערַאלק ףיוא ןָאטעג קוק ַא ךיא ּבָאה ,רעטרעדנואוו
 -גָאגניא יז טָאה ןהעזסיוא ןיימ .ןעּפָארטעג ךיז ןעבָאה ןעקילּב
 ענטומ עכילשע טרעהרעד ךיא ּבָאה לָאמַאָֿאנ ןוא טשימוצ ןעצ
  ןיּב ךיא ,קורדסיױוא ןוא טפַארק עגירעהעג רעד ןהָא ,ןעדרָאקַא
 רימ טָאה לָאמנייק ךָאנ .לַאפֿכרוד רהיא ןיא רעֿכיז ןעוועג ןיוש
 טײקמירָא-ןעּברַאפ ערעיײז סָאװ ,רענעט ענייז טימ ריװַאלק רעד
 ,עדַארטסע רעטײװ רעד ּבילוצ טלהיפעג רעקרַאטש ךיז טָאה
 -ייֵצ .טנעמורטטניא-טרעצנָאק רעגידכעבעג ַאזַא ןעזיוועגסיוא טשינ
 ענעסירעגּבָא יד רעה ךיא וַא טֿכַאדעג רימ ךיז טָאה גייוונעט
 רהיא ןיא ןיירַא קירוצ ערַאלק זיא רעטעּפש ,עפרַאה ַא ןופ ןעגנַאלק
 -נָאק ןעצנַאג םעד טָאה יז זַא ,טנייש רימ רעּכָא ,טֿפיװעגֿכײלג
 -ןואוו ןיימ ןעװעג רעֶּבָא זיא סיורג יװ .טליּפשעג ןַאװש טרעצ
 .ָאלּפַא עניװַא טרעהרעד טרעצנָאק ץכָאנ בָאה ךיא ןעװ ,רעד
 וליפֲא טרעהעג טשינ לָאמנייק ייז ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעטנעמסיד
 -עּב ַא טימ ןערעװ ןעמונעגפיוא טגעלפ ערַאלק ואוו ,זירַאּפ ןיא
 ןענַאטשעגפױא ןענעז רעקיומ עטנַאקעּב .גנורעטסייגעּב רעדנוז
 -צֹר יד טימ סעומש ןעגידעּבעל ַא טּפַאֿכעג ןוא רעטרע יד ןופ
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 ײירפוצ רעייז טקירדעגסיױא ,גיטנעק ,ןעכָאה סָאװ ,ןעטנעזנעצ

 ,טייהנעד
 -םיֹוא טשינ טייצ עגנַאל ַא ןעּבָאה ןעטנעמסידָאלּפַא יד

 ךוא ןעגוא עטזָאלעגּבָארַא טימ סױרַא זיא ערַאלק .טרעהעג

 -עג רהיא ףיוא ןענעייל טנָאקעג גידנעטש ּבָאה ךיא סָאװ ,ךיא
 רצ טוג רהעו טנעז רהיא :טנעײלעג ךילטייד טציא ּבָאה ,טֿכיז

 ףימ ןוא טכעלש ןעװעג זיא סע רעּבָא .ךייא קנַאד ךיא ,רימ

 ףימ ףױא רעּבַא ,טרידָאלּפַא ךיוא ּבָאה ךיא "ןענייו ךיז טליװ
 טָאה ערָאלק ,ףרואװרָאפ טימ לופ ,קילּב רהיא ןעלַאפעג זיא
 87 ךיז לָאז יז זַא ,ףיט-וצ ןוא גיטֿפירפױא וצ טסנוק יד ּביל
 ןעטנעמסידָאלּפַא עטנידרעפ טשינ טימ ןעלעטשנעדירפוצ ןענ

 וצ טלָאװעג ןוא רהיא וצ ךיילטימ ַא סיּפע טלהיפרעד ּבָאה ךיא

 -'ףדטּכ יד רעּבָא ,לעסיב א רהיא ןרעטנומפיוא--ןהעגוצ רהיא
 ןופ טזָאלעגּבַארַא טשינ יז ןעּבָאה "!ָאװַארּבג ןעיירשעג עגיד
 ם"ב טצעזעגרעדינַא לָאמַארעדיװ ךיז יז טָאה .עדַארטסע רעד

 סגעװאכטעב ןעליּפש ןעמונעג םַאוגָארּפ ץרעּביא ןוא ריװַאלק

 ,018-1001 עטַאנָאס

 א ךָאנ ָאטשינ טלעװ רעד ףיוא ןיא ,גנוניימ ןיימ טיול
 סָאװ ,המשג ַא ןעלהיפ ךילטייד ױזַא ךיז לָאז סע ואװ ,קרעװ

 -יא דיר ךיא ,גרָאז רעשיגַארט ַא סיּפע ןופ טגינייּפעג טרעװ

 גנומיטש רהיא .עטַאנָאס רעד ןופ לייט ןעטירד ם'נופ ךילטנעג

 טימ ןוא טייקגיהורנוא סערַאלק טימ טרינָאמרַאה ,םינּפַא ,טָאה

 -סיוא טשינ רימ ןיא ןעּבעל ןיא לָאמנײק ךָאנ ,גנומיטש ןיימ

 -היפסיוא רעֿפילרעה ַאזַא ןיא ןעינעװָאהטעּב ןערעה וצ ןעמוקעג

 וצ רָאלק יױזַא ןעגנולעג טשינ רימ ןיא לָאמנײק ךָאנ ןוא גנור

 ,רעקיומ ןייק טשינ ןיּב ךיא .םהיא ןעלהיפ וצ ןוא ןהעטשרעפ

 רעהַא ויּב ןעּבָאה רעקיומ יד ךיױא זַא ,ךיא ןיימ רעּבָא ךָאד

 -רעד ןיא טגיל סע טיקנעש ןוא חוּכ ליפיו ,טסואוועג טשינ

 טצד ןענעכיײצעּב טשינ שרעדנַא ןָאק ךיא ,עטַאנָאס רעגיזָאד

 יגעגָאלש רעד טרָאװ ן'טימ רָאנ יװ ,קורדנייא םענײמעגלַא

 ו | *! טייק
 -יטסימ סיּפע רָאפ.טמוק סע זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע
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 -רעל ַא ןיא ץעגרע עיזיו ַא סיפע ךיז טקעלּפטנַא סע זַא ,סעש

 .טלעװ רעד ןופ רדג םעד רעטניה ךיז טניפעג סָאװ ,טייק

 -עּב טפלעה רעד ףיױא ,טייקרעל .עגיד'תובצש רעיוהעגנואינַא

 ןיי טָאה טרָאד ןוא ,הנבל רעד ןופ ןייש ןעסַאלּב ן'טימ ןעטָאג

 יא סָאד .גנלפייװצרעפ רעצרַאװש א ןופ ןעצפיז ַא טרעהעג

 ןיא ףיט ןעגנורדעגנײרַא זיא סָאװ ,סעֿכילקערש סיפע ןעוועג

 ןוא ןעגעלעג סע זיא ןעּבעל ןרעסיוא ןוא ןיירַא המשנ רעד

 ךָאנ ךימ טָאה קיומ יד ןוא גיטלַאװעג סע טָאה ןעגיוצעג

 .לָאמסָאד יװ ,סעטולָאסּבַא סיּפע וצ טנהענרעד טשינ לָאמנייק

 ןיא ןעלַאפעגנײרַא טלָאװ ךיא יװ ,ױזַא טריפשעג ךימ ּבָאה ךיא

 יוָאדרעד ןיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .עיצַאניצולַאה ןימ ַא

 -ָאומעד ןיא ,טײקגיזָאלמרָאפ רעגיזָאדרעד ןיא ,טייקרהעל .רעג

 ,רָערעײט רימ ויא סָאװ ,ןעצימע סורֲַא ךיא ךוז ךשוח ןעגיז

 טשינ ןוא ןענָאק טשינ ךיא לעװ םהיא ןהָא סָאװ ,טלעװ יד יװ

 ףיא זַא ,ךיא להיפ ,םהיא גידנעֿפוזמורַא רעּבָא ,ןעּבעל ןעלעוו

 רימ ךיז טָאה ץרַאה סָאד .ןעניפעג טשינ לָאמנייק םהיא לעװ

 ןעמעטָא וצ רעװש ןעװעג זיא רימ זַא ,טקירדעגנעמַאזוצ יזזַא

 רעילרעסױא רעד ףיוא טגעלעג טשיג טֿכַא םוש ןייק ֿבָאה ךיא

 רענעי טימ טליפשעג יאדוא טָאה יז ןעליּפש רהיא ןופ טייז

 ַוַא .עגַארּפ םוש ןייק סױרַא טשינ טפור סָאװ ,טײהנעמָאקלָאפ

 ענעגייא טָאד ןוא לָאז ןיא עלַא טַאהעג ןעּבָאה קורדגייא ןימ

 | .טלהיפעג ערַאלק ךיוא טָאה

 "געװעבמוא ןעסעזעג עלײװ ַא יז זיא ,ןעליּפש טגידנצעג

 ןוא טֿכיזעג סַאלּב ַא טימ ,ןעגיוא ענעסירעגפיוא-טיירב טימ ףיל

 ,טקעפע ןייק ןעװעג טשינ זיא סָאד ,ןעּפיל ענעפָא עגלַאה טימ

 "צג ויא סָאװ ,גנוסעגרעפ ןוא גנורעטסייגעב עֿכילנהעװעג ַא רָאנ

 .תוקפס עלא ןופ רעלעה ןענַאטש

 ןעשנעמ יד יװ טקנוּפ ,ליטש-טױט ןעװעג זיא לָאז ןיא

 "רעפ ןעטלָאװ יז יװ טקנוּפ ,סיּפע ףיוא טרַאװעג ךָאנ ןעטלָאװ

 ןעפאכ ךָאנ .ןעליו ײז רעדָא תובצע ןופ ןערָאװעג טרעוװילג

 ,גנולפייוצרעפ רעגידנענייװ רענעי ןופ גנַאלקּפָא ןעטצעל םעד

 -נוא וצ תוכיש ןייק טשינ טָאה רעֿכלעװ ,רעטיויפג רעד סָאװ
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 -עג זיא רעטעּפש ,ןיז טימ ןעגױצעגקעװַא טָאה ,טלעװ רעז
 טריסַאּפ טשינ לָאמנײק אמּתסמ טָאה סָאװ ,סנױזַא סָאװטע ןהעש
 ײװ ,תולוק טרעהרעד ךיז ןעּבָאה לַאז ןיא .טרעצנָאק 4 ףיוא

 -להעזעגנא ןוא ןעטנעזנעצער עכילסע .עפָארטכַאטַאק א רַאפ

 ךיא .עדַארטסע רעד וצ טנהענרעד ךיז ןעבָאה רעקיומ ענ

 ,דנַאה סערַאלק וצ טגיױנעגנָא ךיז ןעּבָאה ּפעק יװ ,ןהעזעג ּבָאה
 ןפיוא רעֹּבָא ןעמערּב ערהיא ףיױא טצנַאלגעג ןעבָאה ןערהערט

 ןעװעג ןיא סע .גנורעטסייגעב ענעגייא יד ןעגעלעג ןזיא םינּב

 קירד ַא ,עגינייא ךָאנ טימ ןעגנַאגעגוצ ןיּב ךיא ,גיהור ןוא רָאלק

 ,דנַאה רהיא ןָאט וצ

 טדערעג טפַאשטנַאקעב רעטשרע רעד ןופ טָאװ ערַאלק

 לָאמ עטשרע סָאד יז טָאה רעּבָא טניה ,שיזיוגַארפ רימ טימ
 | :שטייד ןיא רימ וצ ןעפורעגנָא ךיו

 ?ןענַאטשרעּפ ךימ רהיא טָאה--

 געג ךימ בָאה ךיא רעּבָא--,טרעפטנעעג ךיא .בָאה-- ,ָאי--
 ,ךילקילגנוא רהעז טריּפש

 -גָאק ןופ ךשמה רעד .ןעװעג יװַא יקַאט זיא טָאד ןוא

 .ףמואירט עגידנעטשלופ ַא ןעװעג ן'ערַאלק רַאפ ןיא טרעצ
 ףיז וצ ןעמונעג יז סיקסניטַאינש יד ןעּבָאה טרעצנָאק ןֿכָאנ

 ןינ ךיא זא .ןערהָאפ טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא .דנעװַא'נַא ףיוא

 ךיא ו} ,ךימ ױזַא טלהיפרעד ךימ ךיא ּבָאה ,םײהַא ןעמוקעג

 רעדיילק יד ןיא עקטעשוק ן'פױא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךימ ּבָאה
 .ימ א טימ ןױלּב .טיצ העש עצנַאג ַא ןעגעלעג יױװזַא ןיִּב ןוא

 בָאה ,ךוצגָאט םוצ ןעמונעג ךימ ּבָאה ךיא רעדייא ,רעהירפ טונ
 ס'חלג םעד ןופ רעהפיוא'נַא ןהָא טֿכַארט ךיא זַא ,טקרעמעּב ךיא
 -עג ךיז ךיא ּבָאה םעדֿכָאנ .טוט ןופ ןוא ץעקלענַא ןופ ,היול

 .ןעּביירש טצעזעגרעדינַא ךימ ּבָאה ןוא ּפמָאל ַא ןעגנאלרעד ןעסייה
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 רעד וַא ,טקירדרעד יױזַא ךימ ןעבָאה ףירּב סיקצימָארק

 ירעפ עגיניזטסואועּבנוא יד .טגייה זיג ךָאנ ךיז טהיצ קורדנייא

 ךיא רהעמ סָאװ .רעּבירַא טהעג ץעקלענַא ןעגעג גנורעטיב

 זיא ן'עקלענַא וצ גנוהיצעב עפרַאש ןיימ זַא ,ךימ גייצרעביא

 .רהיא ןופ ךיא טכַארט רעטרַאצ ץלַא ,עטֿפערעג ןייק טשינ ןעוועג

 ןעדנעטשמוא יד יו ,רעֿבילטײד ץלַא ךיא העז רעּבָא רַאפרעד

 -ַארט ַא סיפע טימ רעגנייא ןוא רעגנייא ץלַא ייז ןעטפעהעב

 ןיא ךימ ךיא ןיפעג ןָא-ןעטכעג ןופ ,טײקֿכילדיײמרעּפנוא רעשיג

 ךיא ןיב רעּבירעד) וא קנַאדעג ןעגיזָאדמעד ןופ לעגעג יד

 גנטכַא ךיא זומ טרָאד .וָאשָאלּפ ןייק ןערהָאפעג טשינ טנייה

 ןעכַאמ רעדָא גיהור ןייז ךיא ףרַאדעּב טרָאד ,ךיז ףיוא ןעבעג

 -געמוא שממ רימ זיא סָאװ ,גיהור ןיּב ךיא זַא ,לעטשנָאינַא

 ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .טנעמָאמ ןעגיטציא םעד יי ףיל

 ןעּבָאה-ןעקורדניא ןוא ןעלהיפעג ,ןעקנַאדעג עלַא עניימ ; ךיז

 ויא סָאװ ,םעד ןעגעק טסעטָארּפ ןייא ןיא ןעסָאגעגנעמַאוצ ךיז

 -יװצרעפ רהעמ ַא ןייז ןָאק סע יצ ,טשינ סייװ ךיא ,ןהעשעג

 ןערעװ-םולש טשינ ןָאק שנעמ ַא תעשב יד יװ ,עגַאל טטלעפ

 ,ץרַאה ןוא חמ ןייז ןופ לײט ַא טימ טריטסעטָארּפ ,סיּפע טימ

 ךַאװש ץנַאג ךי רע טלהיפ טייצ רענעגײא רעד ןיא רעבָא

 ידנעטשרעפ ךיוא ויא רימ רַאפ .טקַאּפ םענעהעשעג סעד ןעגעק

 ףױא טרַאװ סָאװ ,סעד ןופ הלחתה ַא טשרע ויא סָאד וָא ,ךיל

 יַאה טשינרָאג ,טשיגרָאג ָאד ןָאק ןעמ .טפנוקוצ רעד ןיא רימ

 ,ַאקצימָארק סַאדַאמ ןױש ויא יז ,טַאהעג-הנותה טָאה יז ! ןעֿכ

 ,גיב"א ףױא ןרעהעג םהיא טעװ ןוא םהיא טרעהעג יז
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 ןיא ליײוװ ,ןערעוװ-םולש טשינ טימרעד ןָאק ךיא סָאװ ,ךיא ןוא
 -עוו.םולש ךָאד ןומ ,ןעריטסיזקע וצ ףיוא ךיא רעה לַאפ םעד
 .ןער

 לטימרעד ןערעוװו-םולש ? ןָאט ָאד ךיא לָאז טרָאפ סָאװ
 רעװ ךיא, :.עזַארפ ץזָאלניז יד ןעפלעה ָאד טעװ עשז-ןיוש
 ןייק ויא ןעזעװ ץנַאג ןיימ ןיא זַא דלַאּביװ ",טימרעד םולש
 ,ןויער ַא ןיא רימ טלַאּפ לָאמלײט ? ןופרעד ָאטשינ רכז םוש
 .יצעגסױא סיײװ ךיא רעּבָא ,ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא לָאז ךיא
 רימ רַאפ טלעװ יד טָאה ױרּפ רעגיזָאדרעד ןהָא זַא ,סוג טנעכ
 ליואו סייװ ךיא : רעסעּב ךָאנ ןוא ,טױט רעד יװ ,טרעװ ַאזַא
 בָאה ךיא לײװ ,ןָערהָאפקעװַא טשינ לעװ ךיא זַא ,סוארָאֿפ
 הצרעד תוחוּכ ןייק טשינ

 .רעפ ךךָאנ יא סָאװ ,סגױזַא טיפע ןַאהרַאפ ,ןיינ ,רעּבָא
 .רימ ןיא ןעּבילּג

 ,ןערַאמעמ טילעימַא ןיא טנעײלעגסױרַא ךיא ּבָאה לָאמַא
 טסערּפעגנעמַאזוצ זיא סָאװ ,קנַאדעג ַא יװ רהעמ זיא טַאט ַא זַא
 ןָאק קנַאדעג ַא רעֹּבָא .ףָאטש ַא ןופ דנַאטשוצ ןזיּב ןערָאװעג
 -גייק להיפעג ַא--דנַאטשוצ ןעטקַארטסּבַא'נַא ןיא ןעּביילגרעפ ךיוא
 טנַאקעב רעהירפ ךיױא רימ סע זיא שיטערָאעט .טשינ לָאמ
 טבעלעגייב עמָאיסקַא עגיזָאדיד ךיא ּבָאה רעּבָא טציא ,ןעוועג
 ןײק טרהעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא טניז ןופ .ןײלַא ךיז ףיוא
 לָאמנײק ךָאנ ךיז ךיא ּבָאה ,טנעמָאמ םעד טָא ויב ,ווָאשָאלּפ
 ףימ ליװ ךיא זַא ,טגָאועג טשינ טמיטשעּב ןוא ךילטייד יױזַא
 ךיא ּבָאה המשנ רעד ןיא ףיט םגה ,ץעקלענַא טימ ןעגינייארעפ
 -עג גידנעטש ּבָאה ךיא זַא ,טסואוװעג ּבָאה ךיא .טריּפשעג סע
 ןימ .טציא ףךיוא רהיא ךָאנ ץכעל ךיא יװ ,רהיא ךָאנ טצכעל
 -עג גידנעטש ןעּבָאה םישעמ עניימ עלַא ,טרָאװ ןיימ ,קילּב
 טשינ טרעװ סָאװ ,להיפעג ַא .ליצ ןעגיזָאדמעד וצ טּבערטש
 -רָאג ןיטולחל זיא ,םישעמ ןוא ןעגנַאלרעפ ןיא טקירדעגסוא
 :רעטרעװ עגיזָאדיד ןערעװ טגָאזעגסױרַא ,ָאזלַא ,ןעלָאז .טשינ
 -גיועג עמַאס סָאד ץעקלענַא יב ןערעװ ליװ ךיא ! ליװ ךיא,
 ,רימ רָאפ ןיא יז יװ ,ןעזעװ עטּבילעג עמַאס סָאד ןוא עטש
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 טימ ,ןעקנַאדעג ערהיא עלַא טימ ןעּביל ךימ לָאז יז ,ליוו ךיא

 ןעצנערגעּב וצ טשינרָאג ןעֿכער ךיא ןוא ,המשנ רעצנַאג רעד
 ןיקצימָארק יי ןעמהענּבָא יז לעװ ךיא .ןענגַאלרעּפ עניימ

 ןוא ,דנַאטשמוא ןײז סע לעװ ךיא ליפיו ףיוא ,ליפיוזַא ףיוא
 טעװ יז בױא ,ןעמהענוצ םהיא יז ךיא לעװ ןעצנַאגניא וליפַא

 .ןייז-םיּפסמ ףיורעד רָאג

 ךיא ןוא ,ליצ ַא ןעּבעל ןיא ןעּבָאה ךיא לעװ םורָא ױזַא
 סָאװ וצ ,הירפרעדניא ףיוא ךימ ּפַאכ ךיא סָאװ וצ ,ןעסיוו לעװ
 ןימ רעטנוא טלַאה ךיא סָאװ וצ ןוא גָאטײּב ךימ רהעג ךיא

 ךיא לעװ ךילקילג ןעצנַאגניא ,טֿכַאניּב ףָאלש ן'כרוד רעּפרעק
 ןעצנַאגניא יז טּפרַאדעב ךיא טלָאװ ףױרעד לייוװ ,ןייז טשינ

 ןָא ןײז םקוג ףױא ךיז גיטײצֿכײלג ןוא ךיז רַאֿפ ןעשרעהעּב
 לעװ רעּצָא ךָאד .טשרעהעּב יז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד םהיא

 .העושי ןיימ זיא ןירעד ןוא .ןעבעל וצ סָאװ טימ ןעּבָאה ךיא
 -ָאהעג ןעמונעגנָא ןיא סָאװ ,סולשעב ןייק טשינ ויא סָאד ןוא

 ןיװעּב ַא רָאנ ןיא סָאד ,ןײנ ,טנעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא ןער
 םענעי ןופ ,רימ ןיא ךיז ןטגעװעּב סָאװ ,ןעטפערק עלַא יד ןופ
 ןופ ףוטַאנ רעד ןיא לעגיל סָאװ ,ןעגנַאלרעפ ענעי ןוא ןעליוו

 ןיז ןופ קלח רערַאּבלײטנוא'נַא ןענעז סָאװ ןוא להיפעג

 ,תוהמ

 ,קערש רעד .ןעפיצנירפ עלַא ךיז ןופ ןעסױטשקעװַא לעװ ךיא
 ףימ טעװ יז ןעוו ,ךילקילג טשינ ןעלהיפ ךיױ טעװ עקלענַא זַא
 ,תמא םענעי רַאֿפ ןערעװ ןעקנורטנַא ףרַאדעב ,ןעמוקעב ביל

 -רַאה ןיא ךיז טצעזעב םיוק זַא ,טלעװ יד יװ ,סיורג ןזיא סָאװ
 טמוקעב ,טליפעגטיוא ןעּבעל סָאד ןיש טרעװ ,עּביל יד ןעצ
 סע ןיא לָאֿמ רנעזהט טרעדנוה ןוא טלַאהניאנַא ןיוש סע

 -על ןופ טייקגיטשיג ןוא טיײקרהעל רעד רַאפ טרעװ רהעמ

 .ןעּב

 ,טסואועג ןיוש ןעמ טָאה קירוצ ןערהָאי רעדנעזיוט טימ

 -על סָאד טקרַאטשרעּפ סָאװ ,סָאד רָאנ יא טכערעג ןוא טוג זַא
 הֿכלמ יד ןעניואועפ טייקגיטשינ ןוא טייקרהעל יד ןוא ןעּב
 ךי טעװ ןעזעװ עביל עגיזָאדסָאד ןעו ,טונימ יד ,סטֿפעלש ןופ
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 -יל ערעייט עגיזָאדיד ןעװ ,טסורּב רעד ףיוא רימ וצ ןעגיוננָא

 ןופ טקַאנַא ןייז סע טעװ ,עניימ וצ ןעלַאפוצ ןעלעװ ןעּפ

 טעד ןעלקנוטרעפ סָאװ ,תוקפס עלַא יד ןעשיװצ .תמא ןוא סטוג

 ןײלַא רהיא ןעגעװ זױלּב ןוא ,עּביל יד לעה רָאנ טֿפײל ,לכש

 ףוס-לּכ-ףוס ,יױזַא זיא סָאד ןַא ,ּבױלג ךיא, :ןעגָאז ךיא ןָאק

 .עּבעל ןיא סעטמיטשעב סיּפע ןעניפעג וצ ןעגנולעג רימ זיא
 -קעװַא ןיא סע טנַאװ ַא רַאפ סָאװ ,טנעֿביײצעגסױא סייוו ךיא
 רע'טלוּב רענעי ןוא ןעּביולג ןיימ ןעשיווצ ןערָאװעג טלעטש;עגעג

 -לַא םעד וצ טכירעגוצ זיא רעכלעוו ,לַארָאמ רעלענָאיצנעװנָאק
 רַאפ זַא ,סייװ ךיא ;ללּכעשנעמ ם'נופ ךיורּבעג ןעכילגעט

 רעּבָא--,טלעו עגידנעקערש ,עדמערפ ַא ןייז סָאד טעװ ץעקלענַא

 רעד ןיא ןערהיפניירַא ןוא דנַאה רעד רַאפ ןעמהענ ױ לעװ ךיא

 -פיוא טימ ןעגָאז ןענָאק רהיא לעװ ךיא ןעד ,טלעװ רעגיזָאד

 רעד ןוא עטוג סָאד טשרעה טרָאד : גנוגייצרעּביא רעגיטֿכיר

 ! תמא
 ךָאד .גנוקיוקרעד ַא ךיא להיֿפ ןעקנַאדעג עֿכלעזַא ןיא

 טֿכעלש רהעז טלהיֿפעג ךיז ךיא ּבָאה גָאט ןוֿפ לייט ןעשּביה ַא

 ןעגעק ַא טײקֿכַאװש רענעגייא ןוֿפ ןייזטסואועּב םעד בילוצ

 :לעגַא טימ ךיא :עדייּב רימ עֿכלעװ ןיא ,ןעדנעטשמוא ענעי עלַא

 ןיער ןֿפױא וליֿפַא רימ טמוק סע .ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה ןעק

 טָאה קילג םוצ .ןיקצימָארק רשֿפא טּביל יז זַא ,סָאד ךיוא

 ?עגרעּביא גָאטימֿכָאנ יקסוװָאטסַעװֿפ רָאטקָאד ןוֿפ ןעמוק סָאד

 "וקעג .תורעשה עכלעזַא ןוֿפ םעדָאֿפ ערעטייו סָאד ןעסיר

 ןעטלַא ןיטימ גנוטַארעּב ַא ףיא ווָאשָאלּפ ןוֿפ רע זיא ןעמ

 רעד וצ ןעֿפורעגסױרַא טַאהעג טָאה ןעמ ןעכלעװ ,רָאטקָאד

 טָאה רע .טכװעּב ךימ רע טָאה רהָאֿפּבָא ן'רַאֿפ .ענילעצ ױרֿפ

 דנַאטשוצ ןעּבלעז ןיא ךיז טניֿפעג ענילעצ ױרֿפ זַא .טגָאזעג

 2עג הירֿפרעדניא טָאה ַאקצימָארק ױרֿפ רעּבָא ,טציא זיּב יו

 םוצ ןעזיועב טשינ ךיז טָאה ןוא גָאטהעװ:ּפָאק ןעקרַאטש טַאה

 .ייט-ןעגרָאֿפ
 ןוא ןעקלענַא ןעגעװ טדערעג גנַאל רע טָאה םעדכָאנ

 "רעפ רימ טָּאה סָאד םורָאװ ,טרעהעגסיוא ןרעג םהיא בָאה ךיא
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 רהיא ןוא טייהנעזעװנָא רהיא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,ןעטערט

 "נַא ,רעגנוי ַא שנעמ ַא יװ ,טדערעג בגַא טָאה רע .קילּבנָא

 ףיוא טקוק רע זַא ,טרעלקרעד יימ טָאה רע ירעטנעגילעטגיא

 יַאטש ַאוַא סָאװ ,םעד ּבילצ טשינ יורטוצנוא טימ ןעשנעמ

 לי רָאנ ,עטֿכערעג:גיצנייא יד רַאֿפ רע טֿכַארטעּב גנול

 רעד טגנַאלעּבנָא סָאװ .ערעֿכיז א רַאֿפ לײװר עד יז טלַאה רע

 +נעטשלוֿפ טימ .ז ןָאק רע זא ,רע טקנעד ,ַאקצימָארק ױרֿפ

 *עֿכעה יד וצ טכיזניה רעדעי ןיא ןענעֿכערוצ טייהרעֿכיז רעגיד

 ;בא רהיא ןענעװ ןײמעגלַא ןיא ךיז טָאה רע .ןערוטַאנ ער

 :ןעלַאֿפעגנײא רימ סע זַא ,טײקגיטֿפַאהּבעל ַאזַא טימ ןעֿפורעג

 יה ,רהעמ סיּפע רהיא וצ רע טלהיפ ןעצרַאה ןיא ףיט

 | ,גנורעדנואוורעֿפ

 ץטסדנימ יד טפַאשרעפ טשינ רעמ טָאה הרעשה עגיזָאדיד

 ,ךלהמ ןרעיוהעגנוא םעד ּבילוצ ךילײנשרַאװ ,טײקֿפילמעגעגנַאנוא

 -לענַא ןופ טנעדוטס ןעטגידנעעג גנַאל-טשינ םעד ּבָא טליײט סָאװ

 יז טָאה רע סָאװ ,רַאּבקנַאד ןעװעג םהיא ןיּב'פ ,הּברדַא ,ןץעק

 ,םעד ץוח ַא לייוו ,ןעטלַאהרעפ סהיא ּבָאה ךיא ןוא ,טנעקרעד

 ערעװש יד ןופ ןעטיהרעפ םהיא טימ ךערּפשעג סָאד ךימ סָאה

 ,טגערפעג םהיא ךיא ּבָאה סעומש םינופ ףױל ןיא ,ןצקנַאדע

 טָאה רע .טנפנוקוצ רעד ןיא ןָאס וצ העדב טָאה רע סָאװ

 דלעג לעסיפַא ןעּבײלקנָא רע זומ רעירפ זַא ,טרעפטנעעג רימ

 םעדֿכָאנ ,סעקינילק עשידנעלסיוא יד ןיא ןערהָאפוצסױרַא ףיוא

 יראה ןיא ןעלצלואפ ךיז ןוא םייחא ןערהעקמוא ךיז רע טעװ

 .ָאש
 ךױו ןעצלועב; קורדסיא םעד טימ רהיא טניימ טָאװ--

 ??ַָאשראוו ןיא

 ךוא לצטיִּפְש ַא סיּפע ןיא טײברַא עֿפילטפַאשנעסיוװ--

 .קיטקַארּפ עלעוטנעוװע

 ? ןעּבַאה-הנותח סיװעג טעװ רהיא ןוא---

 ..ךײלג טשינ רעּבַא ,טייצ א ןעמוק טעװ ףיורעד ךיוא--

 ל היפצנ א סעפש ןעקצרורעד טשינ ךױז טעװ סע גיוא--

 ײװ ראט טר סא .רהיא .ןעליװ רקייא ןעשרעהעב טעװ סָאװ
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 .שינעפרעדעב שיגָאלָאיזיּפ ַא זיא עּביל זַא ,סיוועג

 ןעטליג ,םינּפַא ,טלָאװעג טָאה יקסוָאטסַאװֿפ רעננוי רעד

 עֿכילשנעמ יד ןיפ רעֿפעה טהעטש סָאװ ,ּפָאק רערעטֿכינ סלַא
 עטירּב עגיז טימ טשטעװקעג ,ָאֹולַא ,טָאה רע .ןעטײקֿכַאװש

 ןעװעג יא עכלעװ ,ענירּפושט ןייז ןָאטעג טעלג ַא .ןעלסקַא

 0 :טגָאזעג ןוא לעטשרעּב ַא יװ ,ןעריושעגוצ

 .רעד ןעמַאװצ רעּבָא ,ךיא ןעקרענָא שינעפרעדעּב סָאד--

 טע יװ ,טרָא רהעמ ןעּבײרשוצ טשינ סע ףיא ליװ טימ
 יי ,טנידרעפ

 ּנָאה ךיא רעּבָא ,טלעכיימשעגוצ שירעגיז רע טָאה ָאד

 : ןעפורעגנָא טסנרע ךיז
 עגארפ רעד רעּביא רעפיט סָאװטע ךיז גידנעלעטשּבָא--

 טיפע ּבילוצ ןעּבעל וצ טנױל סע יצ ,טסײװ רעװ ,להיפעג ןופ

 ? שרעדנַא
 ,טֿכַארטרעפ עגר ַא ךיז טָאה יקסוװָאטסַאװֿכ

 .גנודליּב יד טמהענ :ןעֿכַאז ערעדנַא ליפ ןַאהרַאפ ! ןיינ--

 -עג ןייא טשינרָאג דנעוו ךיא .ןעטֿכילּפ עֿכילטּפַאשלעזעג רעדָא
 ,ןײלַא ךיז רַאפ יא ןעּבָאה-הנותח ףרַאד שנעמ ַא : טַאריײה ןעג

 .טפַאשלעזעג ַא ויא סָאד ךיוא ןעד--רעדניק ןעּבָאה וצ ידּכ יא
 -נעטש ַא ןוא ,שרעדנַא סיּפע ויא ןעּבָאה-הנותח 'רעּבָא ,טֿכילּפ עכיל

 ,שרעדנַא סיּפע זיא ןַאמָאר רעגיד
 ! סָאד רהיא טחעטשרעפ יוװ--

 ןופ ןעשנעמ ,רימ זַא ,ןיז םעד ןיא סָאד העטשרעפ ךיא--

 רעזנוא ןעלָאז רימ זַא ,ףיורעד טייצ ןייק טשינ ןעּבָאה ,טײּברַא

 ןיא ךיז ןעּביל סָאד ןיא ןעיורפ ךילֿכעזטּפױה ןעמדיװ ןעּבעל
 -רעפ סָאד ןעּביולרעד ךיז ןענָאק סָאװ ,יד רַאפ טוג זיא סָאד יז

 ןיק טימ ךיז ןעליװ סָאװ רעדָא ,ןָאט טשינרָאג ןופ ןעגינעג

 ןעמהענרעפ טשינ ךַאז רעדנַא םוש
 ,קילּב ַא רימ ףױא ןעפרָאװעג רע טָאה ,סָאד גידנעגָאז

 -געמ עטסקרַאטש יד ןופ ןעמָאנ ןיא טדער סָאװ ,שנעמ ַא יװ
 ךיא .גולק יװ ,קרַאטש טדער רעֿכלעװ ןוא .,דנַאל ןיא ןעש
 -עג םעד ףױא טייהנעדירפעצ רעסיװעג ַא טימ טקוקעג גָאה
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 זַא ,הדומ ןיּב ךיא ןוא--ןימ ןעכילשנעמ ןופ רַאלּפמעזקע ןעטנוװ

 זיא--ץלָאטש ןעֿכילדנעגוי ןעסיװעג ַא טלָא ןיא גידנעמטנ טשינ

 .שירַאג יװַא ןעװעג טשינרָאג ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד

 ַאזא טשינ ללּכּב ןעליּפש עּביל ןוא יורפ א זַא זומא זיא סײ

 רֶעדֶא ,ןעשנעמ-טטײּברַא ןופ ןעּבעל ןיא לָאר ענעהעזעגנַא

 עטסנרע ,ןעּבַאגפױא עטסנרע ךיז רַאפ ןעּבָאה עֿפלעװ ,ןעשנעמ--

 ךיז ידֹּכ ןוא הנותח ּבילוצ הנותח טָאה רעױּפ רעד ,ןעליצ

 ןיא טײקֿכילקריװ רעד ןיא טייק'שיּתבה-לעּב ַא ןעגעלרעפ וצ

 .ןוא ןעטעָאּפ םנה ,עניילק ַא ןעלהיפעג עפיט וצ טייקגיהעפ ןייז

 ךופ שנעמ רעד .שרעדנַא סעפע ןייא זנוא ןעדער ןעטסילעװָאנ

 רעקיטילָאּפ ,רערהיפ ,ןַאמ-הכלמ רעד .,טייּברא טּפָאשנעסיוו

 ןעּבעל רעייז ןופ לייט םעניילק ַא םיוק יורפ רעד בָא ןעביג

 יּפעפָארּפ רעיײז .ןעטסיטרַא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש םהַאנסױאינַא

 ץביל ךרוד שריטסיזקע ןײלַא טסנוק יד ןעד ,ןעביל זיא עי

 רָאנ גיטכעמלַא יורפ יד זיא ,רעּבָא ,ןײמעגלַא ןיא ,ןעיורפ ןוא

  "יימ ןעשגעמ ליפ רעֿכלעװ ןיא ,טפַאשלעזעג רעכייר רעד ןיא

 ןופ ןעּבעל סָאד יורפ יד סא טליפ יז .טײּברַא םיוא ןעד;

 יד טרעװ ,ןעקנַאדעג עלַא ערעייז טשרעהעב יז ,וית ויצ ףלָא

 -וצ ,ליצ רעגיצנייא רעד ןוא ןעטַאט עלַא ןופ טפַארק-ביירט

 טשינ שרעדנַא ןעק סע ןוא .ןעהימ וצ ךיז טגיױל סע ןעכלעװ ביל

 ךיא רעֿכלעװ וצ ,טּפַאשלעזעג יד ליּפשייּב סלַא ךיז םענ ךיא .ןייז

 ךיא רעּבָא .ערעדנַא יװ ,ךייר ױזַא טשינ ןעּבעלֿפ היא יז .רעהעג:

 יָאנעו ךיא ּבָאה םוטכיר םעד ןופ .ךילגעמרעפ ןיּב ךילנעזרעפ

 לי ,ןָאטעג טשינרָאג לָאמנײק ּבָאה ךיא זַא ,סָאד ןעסָאג

 ליצ ןעטמיטשעב ןייק טשינ ּבָאה ןוא טַאהעג טשינ ּבָאה ךיא

 טלָאװ ךיא ןעוו ,שרעדנַא ןעוועג טלָאװ סע זַא ,ךילגעמ .ןעבעל ןיא

 טלָאװ סע רעדָא ,שטייד רעדָא רעדנעלגנע'נַא ןערָאװעג ןעריוגעג

 ןָא טפוו ןעמ עכלעװ ,הריבע עלַאטַאפ ענעי טֿכַאמעג ץלא

 -ביה רעד ןופ רָאטקַאפ םוש ןייק .1/0'1ק/0406419616 818ט67)

 "וצטימ ךימ ןעועג דנַאטשמוא טשינ ןיא ץיצַאזיליװיצ רעגיט-

 רעד גילוצ ,טליפעגסיֹוא טשינ המשנ ןיימ טָאה ןוא ןעסייר

 ןוא עגידלעּביאנא יא עיצַאזיליויצ יד סָאװ ,הבפ רע'טושפ



 - - :שטיוועקנעש ךירנעה 500

 םיוארָאפ טהעז ןײלַא יז ּביוא ,םזיציטכעקס טימ ןעגנורדֿכרודַא זיא
 ,ןעגנַאלרעפ וצ רעװש זיא ,ךיז ןיא טלעפייוצ ןוא ףוכ רהיא
 ללּכּב ןעמדיו רהיא ךיז ןוא ןעּבױלג רהיא ןיא לָאז ךיא זַא|

 ּבָאה ךיא ןעד ,ןעטפול רעד ןיא יװ טּבעלעג ,ָאולַא ,ךיא ּבָאה
 ףיא טלָאװ .דרע רעד ףיא ןעוװעדנופנייא טנע;עג טשינ ךיז
 ,רעשירַאג רהעז ַא רעדָא רעטלַאק ,רענעקורט ַא שנעמַא ןעװעג

 ךעּבעל סָאד טצנערגעּב ךיא טלָאװ ,לֿכש ןעש'היח ַא טימ רָאג רעדָא

 .עש'היח יד ןעגיהורעּב ויּב רעדָא ,גנוריטעגעוו-ןעסקיוועג זיּב
 .רעּבָא זיא סע .טּבעלעג זיא סע יװ ,טלָאװ ךיא ןוא--ןעשינעפרעדעּב
 רעד ףיוא טֿכַאומעגטימ בָלֹה ךיא .ןופרעד ךפיהל רָאג ןהעשעג
 -גהעװעגנוא'נַא ןוא טנעמַארעּפמעט ,דנַאטשרעּפ ןעטנזעג ַא טלעוװ
 -ַאה טפרַאדעּב ןעּבָאה תוחוּכ עגיזָאדיד .טכַארק-סגעּבעל עֿכיל
 ןעניפעג טנעקעג סע ּבָאה ייז ןוא--גנוגידירפעּב ַא סיפע ןעּב
 -ילּבעג טשינרָאג רימ ויא רהעמ .יורפ רעד וצ עציל ןיא רָאנ
 "ךיז ףרַאװ ךיא ןוא--ןייוטסואװעּב סָאד ןירעד ּבָאה ךיא .ןעּב

 רעד ןעװעג טסיזמוא ,סנעגירעּביא ,טלָאװ סע ןעד--רעטנוא
 סָאד טָא--ױרפ רעד וצ עּביל .טֿכַאמ רעגיזָאדרעד טימ ףמַאק
 ןיימ ןופ טנעמַאדנפ רעגיצנייא רעד ,ןיז רעגיצנייא רעד זיא
 -נַארק א ןופ דניק סלַא סָאװ ,זיא קילגמוא ץנַאג ןיימ ,ןעּבעל
 -ירעד רימ זיא--,םורק ןעסקַאװעג ךיא ןיּב ,עיצַאזיליויצ רעק
 ,םורק ןעמוקעג עּביל יד ךיוא רעּב

 .,קילג ןעּבעגעג רימ טלָאװ ןעפירגעּב יד ןיא טײקכַאפנײא
 ןרעג ליװ רעקױה רעדעי .טרָאװַא םעד ןעגעװ דָאש ַא רעּבָא
 לײװ ,טשינ רעּבָא ןעק רע-רעקױה ןייז ןופ ןערעװ רוטּפ
 -לעז ספד .סיוש-רעטומ ןײז ןיא ןעװעג ןיוש רע ויא רעֿכלעזַא

 רעלַאמרָאנוא רעד ןופ טַאטלװער א סרעקיוה עניימ ןענעז עּב

 טלעװ רעד ףיוא ךימ ןעּבַאה עֿכלעװ ,עכָאּפע ןוא עיצַאזיליוװיצ
 ךוא ןעּבעל ןומ ךיא - ,ךַילג יצ ,םורק רעּבָא .טגנערּבעג

 ,ןעּביל
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 עניימ וצ טסניד ןיא טלעטשעג ןיטולחל ךיז טָאה לכש ןיימ

 רָאנ טכַאװ סָאװ ,ןַאמרופ רעד ןערָאװעג זיא ןוא ןעלהיפעג

 טז .ןעכערּבוצ טשיג ךיז לָאז ןעגָאװ רעד זַא ,םעד רעּביא

 ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא ָאשָאלּפ ןיא רעדיװ ךיא ןיּב נעט עֿכילטצ

 -וָאטסַאװֿכ רָאטקָאד .קיטקַאט-עּביל ַא זיולּב זיא ,דייר ןוא הוט

 "עג רהיא ּבילוצ ,ץעקלענַא גידנעסייה ,ןָאטעג גולק טָאה יקס

 "רעדניא טנייה טרָאד יז ּבָאה ןיא .קרַאפ ןיא ןעריצַאּפש ,דנוז

 ,להיפעג סָאד ןעװ ,ןעטנעמָאמ ןעפערט סע .טנעגעגעב הירפ

 יטסואועב ןעגידנעטשלופ ץטימ ןעצרַאה ןיא טסגָארט וד סָאװ

 סָאװ ,טּפַאוק רעֿכילנהעװעגנוא'נַא טימי ךיז טקעלּפטגע  ,ןייז

 -רעּביא טנייה ךיא ּבָאה טנעמָאמ ַאזַא .רעּביא טעמּכ ךיד טקערש

 ןהעורעד עעלַא רעד ןופ ףוס םייּב ֿבָאה ךיא ןעװ ,טּבעלעג

 יש ןײז וצ טנישעג טשינ לָאמנײק רימ טָאה יז .ץעקלענַא

 עגיצנײא ענעי ויא סָאד .רעטנָאנ ןוא רעטשניװעג ,רענ

 -רעּביא זיא סע דנעה סנעטעװ ןיא ,טלעװ רעד ןיא יורפ

 רעד ךרול ,רעמייהעג ַא ךרוד ,לרוג ןיימ ןערָאװעג ןעּבעגעג

 ךימ טרעשעּב ויא רהיא .טּפַארק ,רעטקעדטנע-טשינ טפַאשנעסיװ

 רצ ןעדגיבוג ןוא ןעשרעהעּב ,ןעזייא-טענגַאמ א יװ ,ןעהיצוצוצ

 רהיא ןעּבעל ןימ סיוא טליפ סָאװ ,ליצ סָאד ןערעװ ןוא ךיז

 ךיז לָאז ךיא ןעװ ,ךימ ןעטיפושּכ'רעפ קילּב ,טלַאטשעג ,עמיטש

 -סוא רימ ךיז טלָאװ ,ןערעטנהענרעד רהיא וצ טנייה ןעוועג

 -עגײא רהיא טימ יילּב טשינ ןעקנַאשעב זיא יז זַא ,ןעזיוועג

 -לעװ טימ ,רעּבלעזרעד יימ רָאנ ,עיצַארג ןוא טייקנעש רענ

 רעד ,גנילהירפ ,ןעגרָאמהירפ רעד ןעקנַאשעב ויא סע רעב



 א ֿ אה בו

 שטיוװעקנעש ךיר ,ה 02

 יז זיא ,םעד קנַאד ַא .ןעסקיװעג ןוא לעגייפ יד ןופ חור-תחנ
 יד גיטייצֿפײלג רימ רָאפ זיא יז ,ירפ ַא יװ ,רהעמ רימ רַאפ

 -נַאג רעד ןופ טֿכַארּפ ןוא ץייר ,טייהנעש ןופ גנורעּפרעקרעפ

 י"ד ּבױא :ןויער ן'פיא ןעמוקעג רימ זיא סע ןוא .רוטַאנ רעצ

 -ןַאטש רימ ףיױא טָאה יז זַא ,ױזַא ןעפַאשעּב יז טָאה רוטַאנ

 ,ליּבסנַאמ ןרעדנַא ויא סע ןעֿכלעװ ףיוא יװ ,טקריוװעג רעק

 זַא ןוא--רימ רַאפ טמיטשעּב יז ןױש ןיײלַא טימרעד יז טָאה

 רהיא ךרוד ןערָאװעג טצעלרעפ זיא סניימ טכער עגיזָאדסָאד

 ןעשינדנעטשרעפסימ עלַא טשינ יצ ,טסייוו רעוו .ןעּבָאה-הנותח

 -ױָאדיד ןעליפרעד-טשיג ןבילוצ ןעהעטשטנע טלעװ רעד ןיא

 טײקנעֿבָארּבוצ יד טהעטשעב םעד ןיא טשינ יצ ןוא טכער עג

 ? ןעּבעל ןיא

 -רעפ טימ ,ןעשנעמ שלַאפ רָאפ ךיז ןעלעטש ,עּביל יד

 רעטסדנימ םוש ןייק ,טשינרָאג : טרהעקרעפ .ןעגיוא ענעדנוּב

 -נעּביל ם'ניא יז טהעז ץלַא ;קילּב רהיא סיוא טשינ טדיימ טרּפ

 טימ יז טצלעמשוצ ץלַא ןוא--יז טקרעמעּב ץלַא ,ןעועװ ןעקיד

 *|ביל ךיא, :ןעֿכַאפנײא ןוא ןעסיורג ןייא ןיא םָאלּפ רהיא

 וַא ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה ,ץעקלענַא וצ ךיז גידנערעטנהענרעד

 רהיא ףיוא זַא ,ףָאלש ןופ יװ יױזַא ,ןעגיוא עגידנעצנַאלג טָאה יז

 רעֿפילנירג-דלָאג ַא טלַאפ דיילק-לַאקרעּפ ןעלעה ןוא טכיױעג

 עיאֹּבַארג יד ךרוד ןעלהַארטש-ןענז טימ טהיײזעגֿפרוד ,ןייש

 -עלֿכַאנ ןענעז רָאה ערהיא זַא ,טקרעמעּב ּכָאה ןיא ;רעטעלּב

 .עקולּב רעטזָאלעגּבָארַא-טֿפײל רעד ךרוד זַא ,טגעלרעפ גיס

 ןיא זַא ןעלסקַא ןוא רוניפ עקנַאלש רהיא ןעקרעמענ ךיז טזָאל

 -רָאמ ַא סיּפע ןַאהרַאפ ןיא גנודיילק ןוא ךיז ןעמעקרעפ רהיא

 עֿכלעװ ,טייקשירפ ַא סיּפע ךיילג וצ ןוא ,טײקגיסעלֿכַאנרעּפ-ןעג

 .םיא ןיימ טָאה סע .עיצַארג רהיא ךַאפטנעזױט טקרַאטשרעפ

 עעלַא רעד ןיא זַא ,סָאד ךיא ןעטימעגסיוא טשינ סַאזקרעמ

 ,רענעלק ןייז וצ טלַאטשעג רהיא טנייש סעּבַארג עֿכױה יד ןופ

 ןיא טימ--שידניק טעמּכ ,גנוי יװזַא ךיוא ןוא ךילנהעוועג יו

 ץלַא ןוא ןעטימעג טשינרָאג טָאה טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ ,טרָאװ

 -יצטנע ןוא טלעדנַאװרעּפ רימ ןיא ךיז טָאה םורַא ןוא םורַא
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 ,ציניזנוא טּביל סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ גנוק
 -רעפ טימ טרעפטנעעג יז טָאה "ןעגרָאמ-טוג , ןיימ ףיוא

 ףיא לייװ ,ארומ רימ רַאפ ױ טָאה געט עֿכילטע טייז .גנוריוו

 רהיא .קילּב ןעדעי טימ ,טרָאװ ןעדעי טימ יז ריזיטָאנּפיהרעּפ

 .טעמוא טימ טקעטשעגנָא ןיא המשנ רהיא ,טּבירטעג זיא טסימעג
 ןוא ,ז ףיל ףךיא זַא ,עקרעמעּב טשינ טנָאקעג טשינ טָאה יז
 טימ ןעֿפַאמ-ם 72 טשינ ליװ יז זַא ,טלוב ךיא העז גיטייצֿפײלג
 רַאֿפ ןײלַא יל ֿפָא ,טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייק רַאֿפ קנַאדעג סעד
 ,ןעֿכלעַא ןופ עגַאל רעד ןיא ךיז ךיא להיפ זוייוונעטייצ ,ךיז
 רענניפ 'ד רעטנוא טלהיפ ןוא בױט ַא דנַאה ןיא טלַאה סָאװ

 יג ןע:עי רימ .ץרַאה גידנעּפַאלק-גיהורגוא ,ןעקָארשרעד היא
 סָאד ןעסירעגרעביא טשינ ןויכּב ּבָאה ךיא .ןעגיושעג ןוא ןעגנַאג

 רהיא רַאֿפ ןענעז ןעטנעמָאמ עֿכלעזַא זַא ,סייװ ךיא  ,ןעגייווש

 ,טלעגניר}גנורַא זנוא טָאה עכלעוו ,טייקליטש רעד ןיא .,,רעווש
 רעטנא רדמֲַאז ם'נומ ןעצֿכערק סָאד וױלּב טרעהעג רימ ןעּבָאה
 ,סעגליה יד ןופ ןעפייפוצ עכילהערפ סָאד ןוא סיפ ערעזנוא
 ,קרַאּפ רעד לופ ןיא סע עֿכלעװ טימ

 ּבָאה ךיא .ךערּפשעגַא טרהיפרעפ ,ךילדנע ,ּבָאה ךיא

 בוא ןעד ,טלָאװעג ןײלַא ּבָאה ךיא יװ "װַא טריפעג םהיא
 עכילרעסױא עלַא ןופ ןעסָאלשעגבָא ןעװעג יא טימעג ןיימ

 ןיא ,להיפעג טימ תוכייש ןייק טשינ ןעּבָאה סָאװ ,ןעסולפנייא
 -טױא ךיז ךיא בָאה גנודניפמש ןופ ןעצנערג יד ןיא רַאפרעד
 -הילפ ַאֹוָא ןוא ןייזטסואוועּב ןעטלעּפַאד סעמכ ַא סימ טנעכייצעג

 א ןיא ענעקנװעגניא ,ןעשנעמ ןעצױעג סע עכלעװ ,טײק
 .רָאנ ןופ רע'טלופ ןעהעו יי ןעכלעװ ןיא ,ףָאלש ןעפיט
 א ףיוא ןעגנַאגעגרעּביא לענש ןענעו רימ .ןעשנעמ שלאמ

 םענעי טימ ךיז ןעגעװ טדערעג ּבָאה ךיא .ַאמעט רעכילנעזעּפ
 -עװ ןעטסטנעהָאנ םוצ טדער ןעמ ןעכלעװ טימ ,ןָאט ןעמיטניא
 ןעסיװ וצ ץלַא טגיטפערעפ ןײלט גינג"א יא עכלעװ ,ןעז
 -יטשגייא ןופ טלעװ עצנַאג 8 ןעפאשעג ךירודַאד ךיז טָאה סע
 ןעדייה זנוא' טָאה עכלעוו ,טײקֿבילטפטשנײמעג ןוא סייקגימ

 -עג טָאה דנַאטשמוא ַאזַא רעּביא יװ יװַא .טרעהעגנָא ןײלַא
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 רהיא ןָעשיװצ רָאנ ןעשרעה ,טַאריײה ןופ דנורג ץפיוא ,טכרַאד

 םעד טרהיפעג ןײלַא טימרעד רהיא ךיא ּבָאה ,ןַאמ רהיא ןוא

 .ז וַא ,טירש עדנעטיידעּבנייא עֿכלעזַא טימ טַארעּפ ןעגיטסייג

 ןעקרעמעּב טנעקעג טשינ ײז טָאה

 זַא ,טלהיפעגסיוארָאפ ךָאד טָאה רוטַאנ עלעטּבוס עגיזָאדיד

 יז ּבָאה ךיא .געװ ןעֿכילנהעװעגנוא'נַא סיּפע טימ ןעהעג רימ

 ,רעטײװ ןוא רעטײװ ץלַא דנַאה ץראפ יװ יװַא טרהיפעג

 ןעשילַארָאמ ןעסיװעג ַא טלהיפעג ךיא כָאה גידנערהיפ רעכָא

 ןובשחו-ןיד ןעיונעגַא ןעּבעגעגּבָא ךיז ּבָאה ךיא ,דנַאטשרעדיװ

 טקרַאטשרעּפ ךיז טלָאװ דנַאטשרעדיװ רעגיזָאדרעד זַא ,ןופרעד

 --רעדָא ןעגיוצעג ױזַא רעטייוו יז טלָאװ ךיא ןעוו ,לַאטנעמָאמ

 -כיירגרעד-טשינ ױזַא ןעוועג טשינ ןעטלָאװ ןערהַאפעג יד ןעוו

 טֿפיװעגרעּביא סָאד זַא ,רָאלק ןהעזעג ּבָאה ךיא רעּבָא ,רַאב

 ואװ ,ןערהיפ "ז לעװ ךיא זַא ןוא ,טייז ןיימ ףיוא ךיז טניפעג

 .ןעלעוו לעװ - ךיא

 -נַאגרעפ רעד ןעגעװ טדערעג ןוינּב ךיא ּבָאה לייוורעד

 | .טייהעג

 -סעּב ,עטלַא יד רַאפ יוו---,טגָאזעג ךיא ּבָאה -- ,וטסקנעדעג--

 טשיג לָאז ךיא טָאװרַאפ ,טגערפעג טַאהעג ךימ וטסָאה ןעטייצ עט

 עגיימ ן'רטפ וצ ךיא זָאל סָאװרַאפ ןוא דנַאל ןיא זנוא ייּב ןעניואוו

 וצ ךייש זיא סָאװ ,רימ ןיא ןעהעז ןעשנעמ עֿכלעו ,ןעטייקגיהעפ

 ,טלָאמעד ןעוועג זיא סָאד .סנייד טרָאװ סעדעי ךיא קנעדעג ,רימ

 צג טסָאה וד ןוא ,טדָאטש ןופ ןעמוקעג טעּפש ןיּב ךיא ןעוו

 וצ וליּפֲא רעװש רימ זיא סע .,,ןעמוקקירוצ ןיימ ףיוא טרַאוװ

 ףױא טַאהעג טסָאה וד סולפנייא ןעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןעגָאז

 רעֿכלעװ ַא וצ ןעמהענ ךיילג טנָאקעג טשינ ךיז בָאה ךיא ,רימ

 ןָננרעד ;ןערהָאפבָא טוומעג .ּבָאה ךיא ליײװ ,טײברַא זיא סע

 יָאֹה רעטרעװ ענייד רעּבָא ..טױט סרעטָאּכ םעד ןעמוקעג זיא

 ןעגָאז ךיז ליו ךיא ןוא ,גנַאלקּבָא'נַא רימ ןיא ןענופעג ןעּב

 ֿבָאה ךיא ּבױא ,ןעמוקעגקירוצ ןיּב ךיא בוא זַא ,גיטֿכירפיױא

 ברא ,ןָאט סיּפע ןוא ןעצעזעּב וצ גידנעטש ףיוא ךיז העדּב ָאד

 טָאר טעװ--ןָאטוצפיוא ןעזייװעּב סיּפע ,ךילדנע ,ךילדנע ,ליװ ךי
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 ..טסנידרעפ ןייד ןוא גניקריוו ןייד ןייז
 --ןעגייוש סָאד זנוא ןעשיװצ ןעטלַאהעגנָא טָאה עגר ַא

 .סעגליו יד ןופ ןעפייפ סָאד טרעהעג וױלּב דנַאנַאֿכָאנ ּבָאה ךיא
 + -עג יז טָאה ךילדנע .ןעגָאז וצ סָאװ טֿכוזעג ,םינּפא ,טָאה עקלענַא
 ; טרעפטנע

 "װ ,שנעמ ַאזַא זַא ,ןעּבױלג וצ רעװש רימ זיא סע--
 טסייװ וד .תוּבס ערעגיטכיוו ,ערעדנַא ןעגָאה טשינ לָאז ,וד
 -ןאושרעפ ויא ץנעי ןוא טכילפ ַא זיא סָאד ןַא ,טנענייצעגסיוא
 ,שרעדנַא סעפע רָאג זיא טציא ,ןעד

 ךיא ּבָאה-,טסינ ןיא סע ןוא שרעדנַא סעּפע זיא סע--
 -רַאבַא סעּפע ןעּבױהנָא לעװ ךיא ןעװ ,ךילגעמ--,טרעפטנעעג
 -רפעּב א ןעניפעג רהיא ןיא טײצ רעד טיס ךיא לעװ ,טייּב
 רעכלעװ ,ךיא יװ ,שנעמ ַא רעּבָא .טייקנעדנוּבעגוצ ןוא גנוגיד
 טשיג ,טגָאזעג סָאװ-רָאנ טסָאה וד סָאװ ,ןופרעד ךופהל ,טָאה
 ןעּבָאה ןומ ,סיּפע טימ ךיז ןעמענרעפ וצ קשח ןייק טלהיפעג
 ןיז ךילדנירג ןרעדנע וצ תובס עכילנעורעּפ ןיא סע עֿפלעוו
 רעד ףױא םהיא ןיא סע רעגרע סָאװ ןוא ...רעגייטשסנעגעל
 -נָא רעֿכילנעזרעּפ ַאזַא ןיא ךיז רע טגיטיוג רהעמ ץלַא ,טלעװ
 ןיִב ךיא .? ןענעקייל יד רַאפ ךיא לָאז סָאװ בילוצ .,,גנוגער
 עלילטפַאשלעזעג ןופ ןייזטסואוהעפ ..ךילקילג זַא טשינרָאג
 בָאה קילגמוא םוצ רָאנ ,ךַאז ענעש ַא רהעז זיא סָאד--ןעטכילפ
 ןופ רעלעדיא ןוא רעסעב טזיּב וד סָאװ ,וד .טשינ סע ךיא
 -גא ןהעשעג ויא סע ..ןעּבעג טנָאקעג סָאד רימ טסלָאװ ,רימ
 טסָאה וד זַא ,םעד  ייּב זיולּב ,ךָאנ טציא ךיוא רעּבָא ,שרעד
 -וצ רָאנ .טײברַאנַא רימ ייּב ןעטעבעג קירוצ טייצ עסיוועג א
 -גוא סָאװטע דנַאטשמוא ןעװעג ךיא ןיּב ריד רַאפ ןוא םעד ביל
 ,ןעמהענוצ רעט

 -עװ טלָאװ יז יװ ,טירט יד טרעלענשרעפ טָאה עקלענַא
 טעמּכ ,טרעטטנעעג רימ טָאה ןוא ,םייהַא ןערהעקקירוצ ףיילג ןפל
 | ;גידנעשטּפעש

 ייֹזַא טשינ דיר ,ךיד טעּב ךיא ,לָאעל ,ױזַא טשיג דייר--
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 -רעפ ַאזַא ןעמהעננָא טשינ ןָאל ךיא זַא ,ךָאד טסהעטשרעפ וד

 ,גנַאל

 -רעפ טכעלש טשינ רימ ליװ ? טשינ וטסנָאק סָאװרַאפ--
 8 גידנעטש רימ רַאפ ןעּבײלב טסעװ ןוא טויב וד ,ןהעטש
 יָאז טלָאװעג טשינרָאג ריד ךיא ּבָאה רהעמ .רעטסעוװש עּביל

 .ןעג
 -לעװ ,דנַאה יד טגנַאלרעד סײה טעמּכ רימ טָאה עקלענַא

 -ָארטעגוצ דובּכה-תארי ןעטסערג ן'טימ ןוא טכײל ּבָאה ךיא 935

 ,ליומ םוצ ןעג

 יז טָאה--! ןעּבײלגרעפ גידנעטש ,ןעּביילּב לעװ ךיא ,ָאי--

 ,טרעפטנעעג גילייא
 בָארַא רהיא טלָאװ ןייטש ַא יװ ,טסואועג ּבָאה ךיא ןוא

 רעד טרהירעג ןוא טגיהורעב רהיא טָאה יױזַא ,ןעצרַאה ןופ

 זַא הצרעד טֿכַארּבעג טָאה סָאד ,רעטסעװש :קורדסיוא רענייא
 ם'ניא ןעד ,ןעשרעהעב וצ ךיז ןייז דנַאטשמוא לָאז ןיא ךיוא
 -ָאדסָאד טרהירעג ליומ ן'טימ ּבָאה ךיא ןעװ ,טנעמָאמ ןעטשרע
 ןעּביױהעגנָא טעמּכ ןעגיוא יד ןיא רימ טָאה ,לעטנעה ערעייט עגיז
 וצ ןעקירדוצ ,ןעמהענמורַא טלָאװעג יז ּבָאה ךיא ןוא ,ןעלדניווש

 | ,תמא ןעצנַאג םעד ןערעלקרעד ןוא ךיז

 רעגידנעגייש ןערָאװעג טֿכױעג ס'עקלענַא זיא לייוורעד

 -גענרעד ךיז ןעּבָאה רימ סָאװ ,טייצ רעד ןיא .רערעטייה ןוא
 "װ גידנעהעז ,רעּבָא ,ךיא ,טגיהורעּב ךיז יז טָאה ,םײהַא טרעט

 םעד טימ גידנעהעג ,סולפנייאעּב רהיא ךרוד רעװ ךיא קרַאטש

 "גהעוועג ,ןעגיהור ַא ןופ ןָאט ַא טימ רעטייוו טדערעג בָאה ,געוו

 7 :ךערּפשעג ןעֿפיל

 ,טײקטסוּפ צסיורג ַא זיא רימ םורַא ,רעטסעוװש ,וטסהעז--
 עגילייה ַא זיא עמהומ יד ,טשינ טּבעל רענײמ רעטָאפ רעד

 ײז לייװ .ןעסעומשוצֿכרודַא ךיז רעװש זיא זנוא רעּבָא ,יורמ
 ףעשנעפמ עיינ יז טשינ ןוא ןעטייצ עיײנ יד טשינ טהעטשרעפ
 .עניימ ןופ ערעדנַא גידנעטשלופ ןענעז ןעגנולעטשרָאפ ערהיא

 ףָאנ ךיז לעטׂש--ָאזלַא ,ןעּבָאה-הנותח לָאמנײק טשינ לעװ ךיא
 םהַא טשינ םעגייק !ןיּב ךיא רעמַאזנייאנַא רַאפ סָאװ ,רָאפ



 307 ,ןעּביולג ַא ןחָא

 טימ יצ .ןעלייט וצ ךיז ןעמעװ טימ ,טשיג םענייק { םורַא ןוא

 -תמגע'נַא תעב ךיז ןעורטרעפ יצ ,העד ַא טימ יצ ,קנַאדעג ַא

 -גואו וצ ָאד ךיז זיא סָאװ !ןײלַא עשז-גָאז ..דנויענ ,,,שפנ

 וצ סַצ ףָאה ךיא ואו ,טרָאד להיפעגטימ ךוז ךיא ּביוא ,ןרעד

 .טּבײלּב סָאװ ,עדײז א יװ ,עקילַאק ַא ןיּב ךיא .,? ןעניפעג
 -םױרַא םהיא ןעמ טעװ רשפא ,גידנעטרַאװ ,רעוט ַא רַאפ ןהעטש

 עדײז רעד יא טנעמָאמ םעד ןיא .,ןעשָארג רָאּפ ַא ןעגָארט
 רעטסנעפ ןײד רַאפ ךיז סלעטש רע ,םערָא רהעז תמאינַא ףיוא

 -םרַאּב ןיא טּפַאשדניירפ ,טיײקטזָאלעגוצ לעסיּבַא טלעטעּב ןוא

 ,הבדנ ַא יה ,רהעמ ןיז ןיא טשיג טָאה רע .טײקגיצרַאה
 .? ןעגָאוּבָא טשינ םהיא ךָאד וטסעװ הבדנ ַא ןיא רעּבָא

 ? תמא
 רעװ ! תמא--טרעפטנעעג עקלענַא טָאה--,ןָאעל  ,תמא--

 ..טֿפעלש ייזַא זיא ריד ּביוא ,טסעומש

 סָאד ןוא טקַאהעגּבָא רעטרעװ יד רהיא ךיז ןעּבָאה ָאד

 טפרַאדעג ךיא ּבָאה רעדיו .ןרעטיצ וצ ןעּבױהעגנָא טָאה ליומ
 .סיפ ערהיא וצ ןעלַאֿפ טשינ לָאז ךיא ידּכ ןעקרַאלש וצ ךיז

 ףיא זַא ,טרהירעג ליפיזַא ףױא ךימ טָאה טלַאטשעג רהיא

 -עװ טלָאװ ךיא יװ ,להעק ןיא ןעקיטש ןעּבױהעגנָא טָאה ךימ
 .ןעגייװ ןעל

 -יװ טשינ ,ןעפורעגנָא ךיז ךיא .ּבָאה--! עקלענַא ! עקל;נַא--
 .ןעגָאז וצ רהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,גידנעט

 יװ ,דנעה יד טימ ןעגעװעג וצ ןעבױהעגנָא טָאה יז רָאנ
 טימ יז טָאה ךילדנע .ןעגירקסיורַא רימ ןופ ןעלעװ ךיז טלָאװ יז
 :טגָאזעג ןעגיוא יד ןיא ןערהערט

 טשינ ןָאק ךיא .ןעגיהורעּב ךיז לעװ ךיא ..! דלַאּצ ,דלַאב--
 ,.לחומ רימ ייז ...ןהעגמײהַא ױזַא

 .קעװַא לענש זיא יז ןוא

 .רהיא ךָאנ ןעפורעגסיוא ךיא ףָאה--!עקלענַא  ,גידלושטנע--
 ,ןערוּפש ערהיא ךָאנ ןעפױל טלָאװעג סואֿברוד ּבָאה ךיא

 ןעזָאלרעּביא יז ףרַאד ןעמ זַא ,טֿכַארטעּב ךיז ּבָאה ךיא רָאג
 טָאה יז ,קילּב ןיימ טימ טיילגעב ,ָאזלַא ,יז בָאה ךיא .ןײלַא
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 -רּפ ןענעז רימ ואוו ,עעלַא רעּבלעז רעד ןיא טרהעקעגקירוצ

 זיא ָאד .טייז ַא ןָא ןעמונעג ךיז יז טָאה ךָאנרעד ,ןעװעג רעה

 רהיא ךיז טָאה ָאד ,עגר ַא ףיױא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ יז

 יד ןופ ןעדיישנעשיוצ יד ךרוד ןעזיועב רעדיו דיילק לעה

 סנעטייװרעד ןופ .ןוז רעד ףױא קרַאטש גידנערירעמעש ,רעמיוצ

 -עגרעדנַאנפ ,טגעלעגפיווצ טָאה יז יװ ,ןהעזעג ךיא בָאה

 ,גידנעּבערטש ,לעמריש סָאד טגעלעגפיונוצ רעדיוו ןוא ןעמונ

 טײצ רעּבלעורעד ןיא .ןעיירטשעצ וצ ךיז טימרעד ,םינּפַא

 עטסנערישרעמ יד טימ ןעפורעגנָא יז ןעצרַאה ןיא ךיא ּבָאה

 יעּביל יד ןעריטקיד רָאנ ןָאק סע עֿכלעװ ,ןעטעטיּפע עטסיז

 טשיג ,העגקעװַא ןוא חֹּכ ַא ןָאטנָא טנָאקעג טשינ ךיז ּבָאה ךיא

 סזמעג ,רעּבָא ,ּבָאה ךיא !טֿכױעג רהיא לָאמַאֿכָאנ גידנעהעז

 יז רעּבָא ,ןעפוקעגקירוצ ,ךילדנע ,זיא יז .ןעטרַאװ גנַאל גונעג

 ארומ טלָאװ יז יװ ,לענש יױזַא רימ רַאפ ןעגנַאגעגיײּברַאפ זיא

 לעֿכײמש ַא רָאנ טָאה יז ,גנורעטישרעד רעשירפ ַא רָאפ טָאהעג

 לעֿבײמש ןעכילדניירפ ןעסיז ַא טימ געװ ן'פיוא רימ וצ ןָאטעג

 :ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא--?יֿכָאלמ ַא ןופ

 !טוג ןיוש !טוג ןיוש זיא סע--

 -ענש ןופ ןעװעג טלעטיוררעפ זיא סָאװ ,טֿכיזעג ןיּפיוא

 "עג ןיִב ךיא .ןערהערט ןייק ןעוועג טשינ זיא גנוגעוועּב רעל

 ,עקרַאטש ַא ןעמונעגמורַא רימ טָאה סע ןוא ,ןײלַא ןעבילּב

 טליפעגנָא ןערָאװעג זיא ץרַאה ןיימ ,דיירפ עֿכילּביירשעּב-טשינ

 יז !קנַאדעג ןייא רָאנ טַאהעג ךיא ּבָאה ּפָאק ןיא ,ןוחטּב טימ

 ,טּבעל יז רעּבָא ,רעטנוא טשינ ךיז טיג ,טפמעק יז ,ּביל ךימ טָאה

 -רעּביא'נַא יב שנעמ רעטסקרַאטש רעד ךיז טלעטש ןייוונעטייצ

 ךיא--תעגושמ ןופ ץענערג רעד ףױא ןעגנודניפמע ןופ סולפ

 טלָאװעג רימ ךיז טָאה סע זַא ,וצרעד טנהָאנ ױזַא ןעוועג ןיּב

 ןטימ ןעיירש ןוא זָארג ןיא ךיז ןרעגלַאװ ,קרַאּפ ןיא ףיט ןעפיול

 .ךימ טּביל יז זַא ,לוק ןעצנַאג

 -ור ךיז טכַאוטרעּפ ךיא ןעװ ,קילּבנעגױא ןעגיטציא ןיא

 -:עמַאװצ ךיז טָאה יז וַא ,ןךיא העז ,דיירפ רענעי רעּביא גיה

 ןיא ןעװעג זיא סע .תוּבס ליפיו טסיײװ טָאג ןופ טלעטשענ



 09 ,} ביולג ַא ְךהָש

 ןייז זַא ,טלהיֿפ רעֿכלעװ ,רעלטסניק ַא ןוֿפ קילג יא ,בגַא ,רהיא

 ןעװעג ךיוא רשֿפא זיא סע ,ןייא םהיא ךיז טיג קר !וו-רעטסיימ
 גילֿפ יד זַא ,רעכיז זיא רעֿכלעװ ,ןיּפש ַא ןוֿפ טיי ינעדירֿפוצ ַא
 ןיוא ,רעגָא ,זיא סע--סּבעווניּפש ןייז ןיא ןערעװ ןעגנַאֿפע טעװ
 ץלַא סָאד ןוא טייקטרהירעג יא ,תונמחר יא ,טייקסטוג יא ןעוועג
 םיֿכאלמ ךיז ןעהערֿפ סע ,רעטכיד רעד טגָאז סע יװ ,ס ;װ ןוֿפ
  ןָאלצוש סָאד טָאװ ,דָאש ַא ןעװעג רימ יא סע .לעניה ןיא
 טה גיטייצכיילג ןוא ,דנעה עניימ ןיא ןעלַאפנײרַא זוכ ןעזעוו
 .צ קשח ךיוא רעבירעד ןוא ,עּביל טקעוװעג תונמחר עגי.ָאדסָאד
 :יועג טלהיֿפעג ךיא ּבָאה גיטייצכײלג ; ץעקלענַא ןעגיוועג
 טימרעד ןעמַאװצ ןוא ,ּבָא יז רַאנ ךיא סָאװ .. ,ןײּפנעס
 לָאמנייק ּבָאה ךיא זַא ,להיֿפעג סָאד טַאהעג ךיױא ךיא ּבָאה
 ןעֿפיט ןוֿפ וזַא ןוא גיטכירֿפױא ױזַא טדערעג טשינ ןעּבעל ןיא
 .ץרַאה

 ,ו+ להיֿפעגטימ רהיא ייּב גידנעטעב ,טגיילעג ּבָאה ןיא ןעד

 ףיא .דנוזעג יװ ,גיטיוג ױזַא ןעועג רימ זיא סָאד .טנַאשדניײרֿפ
 עז ויא סע לייװ ,ןעגנַאלרעֿפ עלַא טגָאזעגסיױרצ טשינ ו}ג בָאה
 :גָאזעגסױרַא טשינ ּבָאה ךיא .טיצ יד ןעמוקעג טשינ יוד
 ערעייט עגיזָאדיד ןעקערשוצּבָא טשינ ידּכ ,תמא ןעצ ַאג םעד
 וצ ןעבערטש ךיא לעװ ,סגעגירעּביא .המשג עגידנעקצרע ןוא

 וצ ןעטסכַאֿפנײאמַא טעװ רעכלעוו ,געו א ךרוד קילג סנעדייב

 | .ןערהיֿפ רהיא
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 .יַאט ןעמ:10 םעד

 וצ טסַאּפעגוצ יו יױזַא ןוא ,רעטעװ :עש ַא זיא ןעסיורד

 עקלעגַא .ץעקלענַא טימ טוג ךיא בעל ,רעטעװ ןעגיזָאדנעד
 ךיא סָאװ ,ןירעד רהעז טּביױלג יז .ךילקילג ןוא גיהור טציא זיא
 ךילרעדירּב ַא ןיולּב זיא רהיא וצ להיֿפעג ןיימ זַא ,טגָאזעג ּבָאה
 ֹוצ ךימ רהיא טבילרעד ןעסיוועג סָאד יװ ױזַא רעּבָא .להיֿפעג
 "יײֿפ ןעצנַאג ן'טימ יקַאט ךימ יז טּביל ,רעטסעווש ַא יװ ,ןעּביל

 ַא יא סָאד זַא ,ליואו רהעז סייו ךיא .ץרַאה רהיא ןופ רע

 .םעד רעטנוא תמחמ ,ןַאמ םעד ןוא ךיז ןערָאג וצ לעטימ לַאיָאל
 ּםיֹּבע ןעטלַאהעּב טגיל רעטסעװש ַא ןופ להיפעג ןעטש'רמולּכ
 -ָאדמעד ןערעלקפיוא טשינרָאג רהיא לי ךיא רעּבָא ,שרעדנַא

 -געזיא ןערעװ טשינ טעװ להיפעג סָאד ןמז-לכ ,תועט ןעגיז
 םהיא סָאװ ,םַאלּפַא יװ ,ןעּפַאֿכמורַא יז סע טעװ דלַאב ,..טסעפ

 טָאד טשינ ,ןעליו רעד טשינ-ךעשעל ןענָאק טשינ ןיוש טעװ
 ויא רעּבָא ליורעד .השוּב יד טשינ ןוא ןייזטסואוועצ-טכילפ
 ךיא זַא ,סיוא רימ טזײװ לָאמלײט זַא ,טוג ױזַא ,טוג רימ

 רהעמ לָאז רענייק ןעװ ,טגנַאלרעפ טשינרָאג רהעמ ןיוש טלָאװ

 וצ ךיא םוק גידנעטש .רהיא רעּביא ןעּבָאה טשינ טכער ןייק
 יִד יא רהיא וצ עּביל ןיימ זַא ,קנַאדעג ןעגלעזמעד ןייא ןיימ
 ,ןיד-ּפ-לע רימ יז טרעװעג רעּבירעד ןוא עטסקרַאטש עמַאס
 קיטע רעד ןיא !ןופרעד רעשיגָאל ןוא רעגיטכיר ןייז ןָאק ּטָאװ
 רעד ףיױא זױלב טרעװ תונומא עלַא ןוא רעקלעפ עלַא ןופ
 ןוא ןַאמ ןופ טייקגירעהעגנָא עגיטייזנעגעג יד טציטשעג עץּביל

 | ,יורפ

 טלָאװ ךיא זַא ,ךילקילג ןוא גיהור ױזַא ךיא ןיּב טנייה
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 םעד רעדייא ,להיפעג םעד ןעּבענּבָא  טלָאװעג רעסעב ךימ

 ןעשרעה טיײקניצרַאה ןוא טּפַאשדנײרֿפ ,טייהירפ ,לכש

 יװ ,רעדגַאנײא וצ ןעטסַאּפ רימ יװ .ןעדייב זנוא ןעשיװצ

 עשירערהיפרעפ יד יװ ןוא רעדנַאנײא וצ ןנוא טהיצ סצ

 ךיא ! היחמ יז ויא ןעלהיפעג עֿכילרעדירב | פ טײקמירַאװ

 ַאזַא .עכילהערפ .ַאזַא ןהעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ױ ּבָאה

 םוצ טפול ןיא יװ ,עּביל ןיא ךיז טגיטיונ ,ערהיא יװ ,רוטַאנ

 ,עיצַאלקעּפש ןיא ןָאטרעּפ ויא סָאװ ,יקצימָארק ןוא ,ןעמעטָא

 וצ יז גיהעפ טשינרָאג רע זיא בגַא .ךַאװש ץנַאג יז טּביל

 .ןעּביל

 |;טלָאװ ,עטֿכעלש ַא ןעװעג טלָאװ עּביל רעזנוא ןעװ

 טָאה עקלענַא בױא ןוא .גיהור ױזַא ןַײז טגָאקעג טשינ רימ

 טרעדנע ,ןעמָאנ ןתמא ן'טימ להיפעג רהיא ןעפורעגנָא טשינ

 ייס-יװ-ייס טריטסיזקע ,עביל יד ,יז לי ,עגַאל יד טשינ סע

 ּבָאה רעהירפ .עילידיאינַא יװ ,קעװַא טנייה זנוא זיא גָאט רעד

 זַא ,ךיא העו רעּבָא טציא ,גָאטנז םעד טַאהעג ביל טשינ ךיא

 ןיא סרעדנוזעב ,עמעָאּפ ע'תמאינַא ןייז ןָאק גָאטנװ רעד ךיוא

 ,ףרָאד

 ןיק/ ןערהָאפעגקעװַא עמהומ יד זיא קיטשירפ ןֿפָאנ

 ןעגילעצ יורפ ײּב טצעזעגרעדינַא ךימ ּבָאה ךיא ןיא ,ָאשרַאװ

 -מַאלַא טגָאמ ןופ ףירּב יד טנעיילעג רהיא ּבָאה ןוא רעמיצ ןיא

 -רשעגכרוד לָאמַא ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ ןעֿבכלעװ טימ ,רעּב

 ןעװ ,טגילײװגנַאלעג קרַאטש ךימ ןעטלָאװ ףירב עגיזָאדיד .ןעּב

 טײצ וצ טײצ ןופ ,ןעסעזעג ייברעד ויא סָאװ ,עקלענַא טשינ

 -גָא ךימ טָאה סָאװ ,קילּב רהיא טימ טנעגעגעּב ךימ ךיא גָאה

 סע שטײט ףךיא רעדָא : ךַאז ענדָאט ַא .החמש טימ טליפעג

 ףייא טקוקעג טָאה יז :ױזַא זיא סָאד רעדָא שלַאפ םיוא

 סָאװ ,ירפ עגײר ןוא עגידלושנואנַא טקק סע יװ ,רימ

 .המשנ רעצנַאג רעד טימ ביל גיניזטסואוועּבנוא רעּבָא טָאה

 דנעװָא ןיא !ןעװעג זיא סָאד גָאט רעטוג ַא רַאפ סָאװ

 ןעלעװ טסעג וא ,סעיײנ ַא טימ עמהומ יד ןעמוקעג יא
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 -ַאלק טימ יקסניטַאנש ןייז ָאד טעװ ןעגוָאּפ .ןעמיק
 . י | ,ן'ער

 טשינ רוב ליה ךיא רעּבָא ,טעּפש .טוג ןיוש זיא סע
 יד טימ ןעדייש וצ ךיז דָאש ַא רימ זיא סע לייװ ,ןעפָאלש
 ןיז טשינ ןָאק ףָאלש רעד .גָאט ןעגיטנייה ם'נופ ןעקורדנייא
 עגידנעגנילק יד ןופ שממ טרעטיצ קרַאּפ רעד .ײז ןופ רעסיז
 ליפיוזַא ךיז טגיטסענ ןײלַא רימ ןיא ןוא ,ןעלערט-לַאגיטכַאנ
 -נַאגרעפ רעד יװ ,ןעש יױזַא זיא טֿכַאנ יד ןוא ! םזיטנַאמָאר
 ףערעטש טימ טהייזעּב ןיא לעמיה רעצנַאג רעד .גָאט רענעג
 :טגָאועג ךיז השעמ-תעּב ןוא ץעקלענַא ןופ טֿכַארטעג ּבָאה ךיא
 לָאמ רעטרעדנוה ךיא ּבָאה עזַארפ עגיזָאדיד *! טכַאנ עטוג ַא,
 -ָארּפ טשינ ן'טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןייא העז ךיא .ט'רזח'עגרעּביא
 סָאװ ,םילַאט:עמיטנעס ןימ ַא ךיוא ךיא ץיזעּב וװַאלס ןעוויטקוד
 -רָאג ךיז ךיא ּבָאה רעהַא ויִּב .רעשיליופ ַא ךילסילשסיוא ןזיא
 סע ןרעטש ,טדערעג-קירוצ ,ןוא ,טייז רעד ןופ טנָאקעג טשינ
 ּבָאה ןעצרַאה ןעצנַאג ןטימ ,ּביל יז ּבָאה ךיא ..? סיּפע רימ
 ,,,ּביל יז ךיא

 ,יַאמ ןע6-13 טעד

 טָאה רע ןעמוקעג טשינ ץערַאלק טימ ןיא יקסניטַאינש
 ף'וא ,ןעגרָאמ ןעמוק ןעלעװ יז זַא ,ןָאטעג ןעטיװ וצ זנוא
 -ץגס וא ָאשָאלּפ ןיא טָאד טנייװ .ןעניד טעװ רעטעװ סָאד
 -עג רענױאונײא עטלַא עגיה יד זַא ,רעטיװעג ַאוַא ןעכַארּב
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 הירפרעדניא רעגייז ַא ןייג .םענייא ַאזַא ךָאנ טשינ ןעקנעד
 טקעדעּב ץלַא טָאה ןוא דניוומרוטש רעסייה ַא ןעגיולפעגנָא זיא

 -עגֿכָאנ טשינרָאג טָאה דניװמרוטש רעד .ּביוטש ןעליונק טימ
 ןוא טייז.םורד ןופ טקרַאטשרעּפ ךיז רע טָאה רעטפע .ןעזָאל

 .דרע רעד וצ ויּב רעמױּב יד .ןעגױּבעג שממ טָאה
 ַא טימ ןערָאװעג טליפעגנָא ןיא קרַאּפ רענעש רעזנוא

 ךיז ןעּבָאה סערַאמֿכ-רעטעלּב עצנַאג ןוא ןעגייווצ ןופ ןעקַאגק

 ,םיוּב-עּפיל רעסיורג רעד ,ּבױטש ןעליונק יד ןיא ןעגָארכעגמורַא
 ןעּברָאטשעג יא סע ואװ ,לעגילפ םעד רעּביא טהעטש סָאװ
 ןיא סע .טפלעה יװצ ףיוא ןערָאװעג ןעסירוצ ןיא ,חלג רעד
 טימ טַאהעג טשינ ןעּבָאה ןעגנול יד .עגשוד ךילקערש ןעוועג

 דניװמרוטש רעד זַא ,טֿכַאדעג ךיז טָאה סע .ןעמעטָא וצ סָאװ
 טימ טגָארט ןוא רעטַארק ןעטהילגוצ ַא ןופ ןעגיולפעגסיורַא זיא
 ןעלהיוק ןופ דַאשט םעד ךיו

 ןיא ָאקָאריס םעד וצ טנהעװעגוצ ןיּב ךיא סָאװ ,רימ
 ענילעצ יורפ רֹעֹּבֶא ןעװעג רעווש יױזַא טשינ זיא ,ןעילַאטיא
 וליפַא ךיז טָאה עמהומ יד .ןעטילעג רהעז ןעּבָאה ןיעקלענַא טימ
 טָאה רעטיוװעג סָאד סָאװרַאפ ,ןיקסוװָאטסַאװֿכ ףיוא טרעזייּבעגנָא
 ,שטיטֿבַאלש רעצלָאטש רעד .קרַאּפ ןיא ןעדָאש טֿפַאמעגנָא
 -יוא ן'רַאפ ןעגיוצעגנָא לָאמנייא טשינ יאדוַא טָאה ןעמ ןעֿכלעװ
 ןעײסידָא ןעסעגרעפ טשיג ,םינּפַא ,טָאה ,ץ'רעמָאה בילוצ רע

 -עג טלָאװ רע ןעװ זַא ,ןעמהומ רעד טגָאזעג טָאה רע םורָאװ
 .לֵאװרעפ סלַא טנידעג טשינ רהיא יב רע טלָאװ ,לָאע ןעזעוו
 עטֿכערעגנוא טימ ןעלַאפעּב טזָאלעג טשינ ךיז טלָאװ ןוא רעט
 ,רַאמרעד אמתסמ ןעּבעגעגֿכָאנ עמהומ יד טָאה לָאמ סָאד ,תונעט
 -יװעג םעיײנ ַא ןופ ומרַא לעמיה ןפיוא ןהעועג טָאה יז לייוו
 רַאפרעד ,ןערָאװעג ליטש גנולצולּפ זיא טייז-םורד ןיא .רעט

 -עג טקעדעּב ןעטײז עגירעּביא יד ןיא לעמיה רעד זיא רעּבָא
 -רעּפוק רעדָא עצרַאװש ,סערַאמֿכ עגידארומ טימ ןערָאװ
 ,ןערָאװעג רעטסניפ זיא זייוולייוו ,דלָאג טימ טמהַארעּב ,עגיּברַאפ
 לָאז ןעמ ,ןעטעּבעג וליפַא טָאה ענייעצ יורפ ןוא ,טֿכַאניײּב יו ;



 .שטיוועקנעש ןירנעה 8314

 ןערָאװעג גיטֿכיל זיא ,רעדיװ ,זייוולייוו ;ןעּפמָאל יד ןעדגיצנָא
 -וק ַא רעגידנעקערש-זייב רעד ןעטֿכױלעג טָאה ײנסָאד ןופ ןוא
 : ,רילָאק רענעפ

 .'נֲא ןיא יװ ,ןהעזעגסיוא טָאה רוטַאנ רעד ןיא ץלַא
 ףרָאד ןיא ןעפָאלעגסױרַא זיא יקסווָאטסַאװֿפ .הלהּב רעגיד'המיא
 ,סעדַאטס יז דלעפ ןופ ןעריפסירַא לָאז ןעמ ,להעפעּב ן'טימ
 ,טריפעגסיוװַא רעהירפ ךָאנ יז ןעּבָאה רעכוטסַאּפ יד רעּבָא
 יד ןופ ןעגורּב עֿכילרעמָאי סָאד טרעהרעד דלַאּב ןעּבָאה רימ לייוו
 היק ןוא ןעסקָא

 ,לעקעלג גילייה ַא סיּפע ןָאטעג ּפַאֿכ ַא טָאה עמהומ יד
 -בילק גיד'ארומ ןעמונעג ןוא ףיוה ן'פיוא ןעפָאלעגסױרַא זיִא
 וצ רהיא הימ יד ןעבעגעג טשינ וליפַא רימ ּבָאה ךיא ,ןעג
 .ילק סָאד ןָאק טפול רעכילגעוועּבנוא ַאזַא ןיא זַא ,ןרעלקרעד
 .ןרעטיװרעד וצ יז רעדייא ,ןעהיצוצ ןעצילב יד רעכיג ןעג
 טשינרָאג ָאד רהיא לעװ ךיא זַא ,טסואועג ּבָאה ךיא םגה ןוא
 רעגיזָאורעד ןיא טיילגעב ךָאד יז ךיא בָאה ' ,ןעמלעה ןענָאק
 לָאז יז ןעזָאלרעד טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא ליײװ ,עיסרוקסקע
 ןיא ןעגעלעג ויא ץײר ךס ַא .רהַאפעג ַא ןעפרַאװרעטנוא ךיז
 ּפָאק םעד ןעבױהעגפױא טָאה יז תעשּב ,ץזָאּפ סעמהומ רעד
 סערַאמֿכ שנרעפוק ןוא עצרַאװש יד ףיוא טקוקעג ,לעמיה םוצ
 טָאה סע .לעקעלג רהיא טימ טעשַארטסעג יז השעמ-תעּב ןוא
 -גַאגעגֿפָאנ רהיא ןיּב ךיא סָאװ ןָאטעג גנַאּב טשינרָאג ןיוש רימ
 ם'ניא ;דליּב שילָאּבמיס ַא ךיז רַאפ ןהעזעג ּבָאה ךיא ליײװ ןעג
 רעגיד'המיא רעד רַאפ טרעטיצרעפ טרעװ ץלַא ןעוו ,טנעמָאמ
 ם'ניא--דחט סיורג ןיא טנייטש ןוא ךיז טגױּב .ןוא עיכיטס
 טקנוּפ ,ךיו ייּב טסעפ ןעּבױלג רעד רָאנ זיא טנעמָאמ ןעגיזָאד
 טשינ לָאז ןעמ יװ !ףמַאק ַא ףױא ןעטורעגסױרַא טלָאװ רע יװ
 עסױרג ַא ויא סָאד זַא ,ןייז.הדומ ןעמ זומ ךָאד ,ףיורעד ןעקיק
 ,המשנ רעֿפילשנעמ רעד ןיא טּפַארק

 -ָאה לעמיה ן'פיוא ןעװ ,טרהעקעגקירוצ ךיז ןעּבָאה רימ
 -טע ןיא .רענוד ןופ ןעלַאנק עטשרע יד טגנַאלרעד ךיז ןעּב
 -ַאק עגיטלַאװעג ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה םֹורַא טונימ עץכיל
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 57 ,קורדגייא .םעד טַאהעג ךיא .םָאה לָאמליײט .עדָאנָאג

 ןעטלָאװ ןרענוד ןוא ןעצילּב יד טימ ןעמַאװצ סערַאמכ שלַא

 .ןָאטעג ּפַאלקַא טָאה ץילּב ַא ,דרע רעד רעּביא טלעקיוקעג ךיז

 ,יװַא רעטנהעג ךָאנ ןעלַאפעג ןיא רענוד רעד .לעֿכײטקרַאּפ ןיא

 רעטיצ ַא ןעּבָאה סָאלש רעװָאשָאלּפ םינופ דנעװ יד זַא יװַא
 זיא רימ .הליפת ַא וצ טּפַאֿכעג ךיז ןעּבָאה ןעמַאד יד ,ןָאטעג

 ןעמַאזוצ ןעגָאז ליײוװ ,רַאפרעד טושּפ םהעגעגנָא טשינ ןעועג סצ
 -טָאג ןימַא ןעועג טייז ןיימ ןופ סע טלָאװ ,הליפת יִד יז סימ
 ןעגָאז טשיג לָאז ךיא ןעװ ,רעדיװ ,טרהעקרעפ ;גנורעטסעל
 "רעד טֿכעלש ַא ןופ לעטשגָאנַא יװ ןהעזעגסױא סע טלָאװ

 טשינ ךיז טנעֿכער סָאװ ןַאמנעגני ןעטציּפשרעפ םענעגיוצ
 יז ןופ רדתחּפ ןטימ לּכ-םדוק ןוא םיגהנמ-ספרָאד יד טימ
 .ןעיורפ

 תמאּב ךימ ןיּב ךיא זַא ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה רעֶּבָא דלַאּב
 -ייז .ךיז ןעקערש ןעמַאד יד זַא ,סױא-טײװ רימ בוא ,העוש
 עגיזָאדיד .גיהור ןוא רָאלק ןהעזעגסיוא ןעגָאה רע'מינפ ערע
 ןעּבָאה ,לַאפ ַאזַא ןיא טגָאזעג גידנעטש ןערעװ סָאװ ,תוליפת
 .צלַא ןעגעק ץוש רעגיטלַאװעג ַא רַאפ ןעטלַאהעג ,גיטנעק ,ייז
 -ָאֹהעג טיירפעב םורָאױזַא ןענעז רעצרעה ערעיײז ןוא ,תונּכס
 ףימ ןיא טנעמָאמ םעד ןיא טָא ןוא .םידחּפ עלַא ןופ ןעד
 רימ ןעשיוװצ זא ,ןויער רעדנַא'נַא ןעניז ןֿפיוא ןעמוקעגפױרַא
 קגיטסיג עגיטלַאװעג ַא טשרעה ןעמַאד עשיליופ ירד יד ןוא
 ;רימ ןופ רעגינעוװ לָאמ ןהעצ ןָאק ייז ןופ עדעי .טייקדמערש

 עדעי זיא ,עקרַאמ רעֿכילשנעמ רעֿפילנהעװעג רעד טל רעּבָא
 -יּֿב יװ יװַא ןענעז ייז ,ךיא יװ ,טרעוו רהעמ לָאמ ןהעצ ייז ןופ
 -ָאלק רעּבָא ןעטלַאהטנע סָאװ ,ךעלטייז להָאצ רעניילק ַא טימ רענ
 עֿכלעװ ןופ ,דנעּב עלַא יִד ןיא תעשּב ,םיללּכ עֿכַאפנייא ןוא עד

 זיא טלעוו עלעוטקעלעטניא ןוא עגיטסייג ןיימ טהעטשעב סע

 רעטשרע רעד ןיּב ךיא ןוא תמא רערעֿכיז טוש ןיק ָאטשי
 ,ייז ןיא ןעלפייווצ וצ ןמדזו-ןלופ

 -צֹב ץרוק רהעו רעּבָא ךימ טָאה ןויער רעגיזָאדרעד
 -עצ ךילקערש תמאב ךיו טָאה סָאװ ,םרוטש רעד ,טגיטפעו
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 טשינ רעיש ויא קרַאּפ רעד .ןעּבירטרעפ םהיא טָאה ,ןעסקַאװ
 ןעװעג ןענעז סע .ּפעלק ענייז רעטנוא ןערָאװעג ןעפרָאװעגמוא

 טלָאמעד ןוא ןערָאװעג טליטשעגניא זיא רע ןעװ ,ןעטונימ

 יד טגינייארעפ טָאה סָאװ ,ןעגער-סקַאלש ַא ןעלַאפעגסױרַא זיא

 -עג טקעדעב ןענעז קרַאּפ ןופ ןעעלַא יד .לעמיה ן'טימ דרע
 רעקרַאטש רעכילצעלפ ַא טָאה לָאמלײט .רעסַאװ טימ ןערָאװ

 ןיא סָאװ ,רעסַאװ עצנַאג טָאד ּבױטש ןיא ןעגָאלשוצ דניו

 -עב ץלַא זיא טנעמָאמ ַאזַא ןיא ןוא ,לעמיה ןופ ןעלַאפעגסױרַא

 -רָאג טָאה ןעמ זַא ,לעּבענ ןעטֿכידעג ַאזַא טימ ןערָאװעג ןעגיוצ
 עדַאנָאנַאק עגידנעּבױטעּב יד .ךיז - םורַא ןהעז טנָאקעג טשינ

 -עגנָא ןיא טפול יד ןעגיוצעג תוקספה ןהָא ,רדסּכ ךיז טָאה
 -ָאלשעג רעװש טָאה סלופ ןיימ ,עירטקעלע טימ ןעוועג טליפ

 -טשינ רענעי טריּפשעג ךיז טָאה ןרעמיצ יד ןיא וליּפַא ,ןעג

 -וצ .ּפעלק-ןעצילב יד ןופ טמוק סָאװ ,חיר-םרוטש רעמענעגנָא

 ירעפ ןוא תוניער עניימ ןעסקַאװעצ ךיוא ךיז ןענעז טצעל

 ּבָאה רעטיװעג סָאד .עיכיטס רעד ןופ ליּפשייּב ן'טיול ,ןעגנַאל

 ײֿבָאנ .ץעקלענַא וילּב ךיא ּבָאה ןהעזעג ןוא ןעסעגרעפ ךיא
 ןיש ךימ ך'א ּבָאה ,רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיּב ךיא זַא ,םעד

 רצ ןעפורעגנָא ךימ ּבָאה ןוא ןעשרעהעב רהעמ טנָאקעג טשינ

 ; רהיא
 ? רעטיוועג סָאד ןהעז רשפא טסליוו--

 .טרעפטנעעג יז טָאה-- ,טוג---
 ָאד זיא טרָאד ,רעמיצ םענעי ןיא םוק ָאט ,ױזַא ביוא--=-

 .רעטסנעפ שינעילַאטיאינַא

 -נעפ םייּב טלעטשעגרעדינַא ןיז ןוא קעװַא ןענעז רימ

 =ייװ רעּבָא ,רעטסניפ ןעצנַאגניא טעמּכ ןערָאװעג זיא סע .רעטס
 -יר לָאמַא ,עטייוו לָאמַא ,ןעצילּב ןעטכיילפיוא ןעגעלפ זייוועל
 ןעגעלפ ןוא לעמיה ןופ ןעטייקפיט יד ןענעפע ןעגעלפ ייז ;עט

 ןעװעג רעּבָא זיא עקלענַא .רעטֿכזעג ערעזנוא ןעטכיײלעב ךיוא
 רעטנהעג סיּפע ןערָאװעג רימ יז זיא ץילּב ןעדעי ךָאנ .גיהור

 | .רערעייט ןוא
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 ףָאטעג גערפ ַא יז ךיא ּבָאה--ו טשינ ךיז טסקערש וד--
 | | ,,.גידבעשטּפעש

 ,,,ן5י3---

 ,..דנַאה ןייד רימ 3 יג--
 -ָאמ ןייא ךָאנ .עט'שודח'רעפ ַא ,טקוקעגנָא ךימ טָאה יז

 יַאפעגוצ טלָאװ ןוא ןָאטעג ּפַאֿכ ַא יז טלָאװ ךיא ןוא--טגעמ
 -יא םעדֿכָאנ ךיו געמ װָאשָאלּפ ץנַאג--ןעפיל ערהיא וצ ןעל
 .ףױרַא סיפ יד טימ ןוא בָארַא ּפָאק ןטימ ןרהעקרעּב
 ,םרוטש ץ'רַאפ טשינ ןעקָארשרעד ךיז טָאװ עקלענַא רעּבָא
 -םעש ןיימ רַאפ ןוא טֿכױעג ןייֵמ ןופ קורדסיוא ן'רַאפ רָאנ
 ןירַא זיא ןוא רעטסנעפ ןופ קעװַא דלַאּב ?יא יז תמחמ ,ןעשט
 ףהיא ןוא עמהומ יד ןעסעזעג זיא סע ואו ,רעמיצ םעגעי ןיא
 .רשטומ

 ןוא סעּכ ןופ להיפעג ַא טימ ןײלַא ןעּבילבעג ךיא ןיִב

 טצונעב טכעלש רעֿפז טציא ךימ טלָאװ ךיא ,גנורעדינרעד

 ןעזיועגסיוא רימ טָאה ךָאד ,רימ ֹוצ ירטוצ סעקלענַא טימ
 ףיא ןוא ,ןהעגקעװַא רהיא טימ טגידיילעּב ךימ טָאה יז זַא
 ײג .ןעלהיפ וצ ןעּבעג רהיא סע לָאז ךיא ,ןעסָאלשעב ּבָאה
 ןוא ,ךיז וצ ןעמוקעג דלַאּב טשינ ךיא ןיּב ןעגנוריּפש ענױזַא
 ןוא רעטסנעפ סייּב ןענַאטשעג ךיא ןיִּב טייצ העש ַא ייּב ךָאנ
 -סיּב .ןעצילב עגידנעדנעלב יד ףיוא טקוקעג ןיז םוש ַא ןהָא
 יד ,ןעסיורד ןיא ןרעטיילסוא ןעמונעג ךיז טָאה זײװֿכעל
 ןעשיוװצ ףיט ןוא ןערָאװעג טרעֿכעלעגכרוד ןענעז סערַאמֿכ
 -טיוא'נָא יו טקנוּפ ,ןוז עגידנעטכייל-לעה ַא ןעזיועג ךיז טָאה ייז
 ,ןברח ןפיא ט'שודחעג יװ ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,ענעשַאװעג
 ,טֿפַאמעגנָא טָאה רעטיוװעג סָאד סָאװ

 רעביא .רעשּביה ַא ןעוועג יקַאט וזיא ןברוה רעד ןוא
 -רש ןוא עּבלעג סָאד ןעּפָאלעג ךָאנ ןיא קרַאּפ ןופ ןעעלַא יד
 -יװצ ענעֿכָארּבוצ יד ךיז טימ גידנעּפעלשקעװַא ,רעסַאװ עגימ
 רעדָא רעמיוב עגעלַאפעג ןהעזעג ךיז ןעּבָאה ואוו-טשינ-ואוו .ןעג
 עסיורג וצ ךילנהע ,ערָאק רעטקילפעגמורַא'נַא טימ ןעמַאטש
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 ןופ םינמיס ןעקרעמעג טנָאקעג ןעמ טָאה םוטעמוא .ןעדנואוי

 יי .טֿבַאלש ַא ךָאנ יו ,גנוטכינרעפ

 קָעװַא ךיא ןיּב ,ןעלַאפעגּבָא סָאװטע ויא רעסַאװ זָאד זַא

 -נַאג רעד .ןעגנורעטשוצ יד ןהעז וצ רעסעב ,לעֿפײט-קרַאּפ םוצ

 סָאװ ,ןעשנעמ טימ ןערָאװעג טליפעגנָא ףּכיִּת זיא קרַאּפ רעצ

 "ונעג החמש ןוא עיגרענע רעֿפילרעדנואוװ ַא סיּפַע טימ ןעּבַאה

 "מוא יד ןעקַאה ןוא ןעגייווצ ענעכָארּבעגּבָארַא יד ןעּפעלש ןעמ

 ןעּבָאה סָאװ ,םירערּפ ןעוועג ןענעז סָאד .רעמיוב ענעלַאפעג

 "בײרַא יז ןענעז קעה טימ ,ץליהעג ןעגיא ןייק טָאהעג טשינ

 םרוטש רעד סָאװ ,ןַאקרַאּפ ץֿכרוד ןײרַא קרַאּפ ןא ןעגנורדעג

 ךנורג ןיא .ץלָאה טלעמַאועגנָא  ןעבָאה ןוא ,ןעֿכָארּבעגניײא טָאה

 ײז יװ ױזַא .רֶעֹּבָא ,טֿכַאמעגסױא טשינ רימ סע טָאה ,ןעמונעג

 ןוא ,דליװ טושּפ ןוא שינּבױלרעד ַא ןהָא ןָאטעג סע ןעּבָאה

 ךיא ּבָאה ,עטכעלש ַא ןעװעג ךיוא זיא גנומיטש ןיימ יװ יװַא

 *עג וליפֲא ןוא , רעטנערעגפיואינַא ןעּבײרט רעמו:עג יז

 רימ רעטניה ךיא ּבָאה גנולצולּפ ,ענישרַאטש ן'טימ טעיזָארג

 - גלקעג סיז רהעז רימ טָאה סָאװ ,םיטש א טרעהרעד

 :ןעג

 ןַײר ןעלעװ ײז ןעװ ,ןעדָאש סע טעװ ,ןָאעל ,עשז -ןיוש---

 !קרַאּפ םעד ןעֿכַאמ

 ,ץ'עקלענא ןהעזרעד ןוא טרהעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא

 -עגוצ יז טָאה דנעה עדייב טימ ,לעֿפיט ַא טימ ןעדנוּבעגמורַא

 "היא טקעדעגּפיוא סָאװטע םורַא .ױזַא ןוא לעדיילק סָאד ןעטלַאה

 טָאה יז .ךעלעטָאּב עֿכױה ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלעסיפ עקשטיניילק ער

 יװ יזַא טקיקעגנָא ךימ ןוא רימ וצ טגיױּבעגסױא סָאװטע ךיז

 ,השקּב ַא טימ

 -עגנייא סע ןיימ ןיוש זיא ,ןהעזרעד רָאנ יז ךיא ּבָאה

 ,ןעקורדנייא ערעװש ענעי ןעסעגרעפ ּבָאה ךיא .ןערָאװעג טליטש

 טקוקעגנָא יז ּבָאה ןוא טּבעלעגרעּביא סָאװ-רָאנ ּבָאה ןיא סָאװ

 יּבֶא טנָאקעג טשינ ךיא ּבָאה גיױא סָאד ,טײקֿכילטרעצ סיורג טימ

 יי .רהיא ןוֿפ ןעסיירי
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 .טגערפעג יז ךיא ּבָאה--זױזַא טסייה וד -
 : םירעײּפ יד וצ ןעפורעגנָא ךימ ּבָאה ךיא ןוא
 .ץלָאה ךייא טמהעג ןוא עטצירפ יד טקנַאדעּב--

 -/3 ןיימ טרהיפעגסיא ןרעג רהעו יײז ןעבָאה לָאמסָאד
 וַא ,טסואװעג טשינ ,םינּפַא ןעּבָאה סָאװ ,ייז ןופ עֿנַאמ .להעפ

 ןעפורעגנָא גידנעקנַאדעּב יז ןעּבָאה ,טַאהעג-הנותח טָאה עקלענַא

 ןעװ .גונעת סיורג טפַאשרעפ רימ טָאה סָאד ןוא ",ןייליירפ,

 סעקלעגַא ףױא ךיא טלָאװ ,ןעזעװעג רעניימ טלָאװ וװָאשָאלּפ

 -ָאו ַא ןיא .קרַאּפ ןעצנַאג םעד ןעקַאהסיוא טזָאלעג טרָאװ ןייא

 -וצ טָאה םרוסש רעד סָאװ ,ץלַא זיא םורָא העש עבלאה רעס

 רעדיװ טָאה קרַאּפ רעד ןוא ,ןערָאװעג טלעמַאזעגפיוא ,ןעֿכָארּב

 ץעקלענַא טימ גידנעהעג .ךילהערפ ןוא ןעש ןהעזעגסיוא

 ןוא ךעלעבלעװש ךס ַא ןענופעג רימ ןעּבָאה ,קרַאּפ ןץ'רעּביא

 .טע'גרהרעד ייז טָאה םרוטש רעד סָאװ ,ךןעלגיופ ערעדנַא

 ןוא עטױט-ּביַאה דרע רעד ףױא ןעגעלעג ןענעז ייז רעדָא

 טגנַאלרעד ןוא ןעּביוהעגפיוא ייז ּבָאה ךיא .טצעגעגֿכרוד קרַאטש

 ,דנַאה רהיא טרהירעב ךיא ּבָאה השעמ-תעּב ןוא ץעקלענַא יז

 רימ זיא לָאמַארעדיװ ןוא ןײרַא ןעגיוא יד ןיא רהיא טקוקעג

 -עגמוא ךיז טָאה זנוא וצ .המשנ רעד ףױא טֿכײל ןערָאװעג

 טימ ןעמַאוצ ןוא גָאט ןעגיטכענ ם'נופ עילידיא יד טרהעק

 ןיימ .טײקֿכילהערּפ יד ןוא טייקנעגנואווצעצנוא יד ךיוא רהיא

 -עג ּבָאה ךיא לײװ ,החמש טימ ןעוועג טליפעגנָא זיא ץרַאה

 וַא ,טסײה סָאד ,ןהעזעג טשינ טָאה עקלענַא סָאװ ,סָאד ןהעז

 ייווַא לָאמ ייווצ ןעוועג ויא ןעגנוהיצעב עכילרעדירב ערעזנוא ןיא

 זיא סע ןוא ןייז טנָאקעג טָאה סע ליפיו ,טײקֿכילטרעצ ליפ

 רהעז רעדנַאנײא ןעבָאה סָאװ ,םיבורק ענעי ןעשיווצ וליפֲא

 טָאה יד זַא ,ןירעד ןעװעג רעֿכז גידנעטשלופ ןיּב ךיא ,ּביל

 יװ ,"זַא ךיא ךימ טּביל יז רעּבָא ביל גיניזטסואוועבנוא ךימ

 ןוא ןעגנונּפָאה עניימ ןופ טפלעה ַא ןיא םורַא ױזַא .יז ךיא

 ןעּבילּבעג וװלּב זיא רימ ןוא ,ןערָאװעג טֿפילקריװרעפ תונוּב

 "עג ןעגױָאדמעד ןופ ןייזטסואועב םעד וצ יז ןערהיפרעד וצ

 / ,להימ



 ישטיוועקנעש ךירנעה 0

 ףיא ןהָאמרעד ,םעד ןעגעװ טציא טכַארט ךיא תעטּב
 ,טָאד--קילג ןופ השעמ-תעּב רימ טּפַאלק ץרַאה סָאד .ןוא--ךימ

 זַא ,ךילמענ ,ךוּבגָאט ןיא ןעּבירשעג לָאמַא ןיוש גָאה ךיא סָאװ |
 -עג ךיז דנַאטשמוא טשינ ןיא טלעװ רעד ןיא יורפ םוש ןייק
 תמאּב טָאה יו ןעֿפלעװ ,ןױשרעּפסנַאמ ַא ןעלעטשוצנעגעג
 | ,ּביל

 ,יַאמ ןעמ:15 םעד

 טוג ןעּבָאה ןוא ןעמוקעג טנייה ןענעז טסעג ערעזנוא
 -יועג ץ'ֿכָאנ ןערָאװעג ןעקורט זיא טניה טשרע תמחמ ,ןָאטעג
 -15 רעגיטניה רעד ןעש רהעז ןעװעג זיא ןעסיורד ןיא ,רעט
 .רּכז ןיא ןעּבײלּברעפ גיּבייא ףױא ןיש רימ טעװ יַאמ רעט
 טשינ ךיא ףָאלש ךָאד ןוא ,טֿכַאנ רעּבלַאה ךָאנ ןיוש זיא טציא
 ןענורטנַא ץעגרע זיא ףָאלש רעד .ןעּפָאלש טשינ ךימ געל ןוא
 זַא ,טגערעגפיוא יזַא רימ וזיא חומ רעד ,רימ ןופ ןערָאװעג
 .ירש אמתסמ לעװ ןוא ,טייקגידימ םוש ןייק טשינ להיפ ךיא
 ךיא ,םעד ןענעװ זױלב ךימ ערַאטס ךיא ,הירפרעדניא זיּב ןעּב
 ,רדס ן'טיול ןעבעגרעּביא ץלַא ןוא ףוס ןופ ןעּביױהנָא טשינ לָאז
 ,טײהנהעװעג יד סױרַא גידנעטש ךימ טפלעה טרּפ םעד ןיא

 -קע'נַא טקישעגסױרַא עמהומ יד טָאה הירפ ץנַאג ךָאנ
 -לַאה וצ רוא ,ן'צרַאלק רַאפ ןוא סיקסניטַאינש יד רַאפ ׂשזַאש
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 סָאװ ,ןעמַאד יד .וָאשָאלּפ ןיא ןעועג ןיוש יז ןענעז גָאט ןעּכ
 ןוא ךילהערפ ןוא שירפ ןהעזעגסיוא ןעּבָאה ,ןעמוקעג ןענעז

 .העיסג רעד ןוא רעטעװ ם'נופ ןעװעג ןעדירפוצ רהעז ןענעז

 ערַאלק : טיה עשיטסַאטנַאפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעטעלַאוט ַא רַאפ סָאװ
 ןיא .ןעסַאּפ ןיא דיײלק לעה ןעננולעג ַא רהעז ןעגָארטעג טָאה
 .ןעטקַאװעצ ןוא סױרג ןהעועגסיוא יז טָאה דיילק ןעגיזָאדמעד
 ,ךלַאב יז טָאה עקלענַא יװ ,טקרעמעּב ּבָאה ךיא ,לָאמעלַא יוד
 י: יװ טקנופ ,טקוקעגנָא ףרַאש שינעגעגעּב רעטשרע רעד יב

 ּבָאװ ךיא רעכלעװ ןעגעװ ,טייקנעש רהיא ןופ טפַאגעג טלָאװ
 .'ערַאלק ןופ טדערעג ּבָאה ףךיא תעשב ,טנָאמרעד טשינרָאג
 יזַא רימ זיא ּפָאק רעד .הנוּכ םוש ןהָא סע ךיא ּבָאה ןָאטעג

 ןוא ךרוד ךיא זָאל ןעכַאז ךס ַא זַא ,ןעקלענַא ןיא ןָאטעגנײרַא
 ,ךיא ּבָאה ,לשמל ,ױװַא ,טשינ ןעצנַאגניא ךיא העז ןעכַאז ךס ַא

 -ַאינש יד ייּב טיזיװ ןעגילָאמ-יײװצ ןיימ ףייא טקוקעג טשינ
 אקטניטַאינש סםָאדַאמ זַא ,טקרעמעּב טניה טשרע ,סיקסניט
 ,סנעגירעּביא ,רהיא טסַאּפ סָאװ ,רָאה ענערָאשעג ץרוק טָאה
 -נ" ןעװַארּבַא ןופ קורדסואנא וצ רהיא טיג ןוא טֿפױעג םוצ
 לעפעל ַא ןיא ןעקנירטרעד טנָאקעג ךימ יז טָאה לָאמַא .לעג
 רעד ,גיטנעק ,רהיא טָאה רעטעּפש .ןץעקלעגַא בילוצ רגסָאװ
 ךיא סָאװ ,ןענײּפ ןוא ןעטסגנַא ץלַא יד ןופ טלהעצרעד ןַאמ
 -ֿכַאװש ַא ללֿכב ןעּבָאה ןעיורפ יװ ױזַא ןוא ,טבעלעגרעביא ּבָאה

 רימ יז טָאה ,עביל ןופ ןעדיײל סָאװ ,ליּבסנַאמ ענעי וצ טייק
 רהעז רימ וצ ךיז טהיצעּב ןוא םיאטח עניימ עלַא ןעוועג-לחומ

 ,ךילדניירפ
 ײרפ רעגידרערהיר ןוא רעּביל ַאזַא ןופ טפַאשלעזעג יד

 ,טײקטלַאק עסיוװעג ַא ןעגיטייזעּב וצ ,ןעמוקעג ץונוצ רהעז זיא
 -לעגַא ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד ןיא טּפַאֿכעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ
 ךיז טָאה ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה ,עמהומ יד .ץערַאלק ןוא ן'עק
 -עגמיוא יז .טָאה ןוא ץערַאלק עגונב טעטכילפרעפ טלהיפעג
 ףױא טקוקעג טשינ ,טָאה עקלענַא רעּבָא ,גיצרַאה רהעז ןעמוג

 ןעטלַאהעג ךיז ,טײקֿפײװ רעגעריוּבעגנָא ןוא טײקֿפילפעה רהיא
 ,קיטשירפ םייּב טשרע .ןעקורט-וצ סָאװטע ןוא גירטיצ יװ יא
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 ןעגָאה ,סעומש ןעכילהערפ ַא טרהיפעג טָאה םלוע רעד תעשב

 רעדנַאנײא ןעשיװצ טנהעגרעד סָאװטע ןעמַאד עדײּב ךיז

 .טײקגיש רהיא טימ טשַאררעּביא ץערַאלק שממ טָאה עקלענַא

 הֹשּפ רהעז ןעטלַאהעג גידנעטש ךיז טָאה ערַאלק יװ יױזַא ןוא

 ףעקנַאדעג ערהיא ןעפָא ןעגָאװצסױרַא ןעוועג טנהעוועג ןזיא .ןוא

 וַא טימ גנוקיצטנע רהיא טקירדעגסױא ן'עקלענַא יז טָאה
 *עג ,גידנעליװ טשינ ,טָאה ענעי זַא ,טײקמירַאװ רעגיטכירפיוא
 .ןערעו רעֿכײװ טזומ

 טָאה ,שיט םייּב ןעסעזעג ךיוא ןזיא סָאװ ,ענילעצ יורמ
 .ףירעד טקוקעג טשינ ,ןוא ,טלעֿכײמשעג רהעז טריּפשרעד ךיז
 ןענופעג ןעבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד יאדוַא ךיז טָאה יז סָאװ
 ח טָאה ,ירפ רעשיטַארקָאטסירַא'נַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא

 ןעגיױא ערעֿכילדניירּפ טימ טקוקעג ךָאד

 .שטָאֿכ וַא ,ץעראלק וצ ןעּפורעגנָא ךיז יז טָאה ,טצעלוצ

 .געטש זיא עקלענַא זַא ,ןעגָאז יז ןָאק ךָאד ,רעטומ ַא זיא יז
 רענעש ךָאנ יז זיא רעּבָא רעטעּפש ,דניק ןעש ַא ןעוועג גיד
 ןיא טשימעגנירַא ךיוא ךיז ןעּבָאה סיקסניטַאינש יד ,ןערָאװעג
 ןעגעװ ץערַאלק טימ טרעפמַאוצ דלַאּב ךיז טָאה רע .סעומש

 עב ןעמונעג רע סטָאה ייברעד ןוא ןעּפיטנעיורפ ענעדישרעט
 ייטש ןעװיטקעיּבָא שימָאק ַאוַא ףיױא ּפיט סעקלענַא ןעלדנַאה

 םָאװ ,טערטרָאּפַא ןעזעװעג טלָאװ עקלענַא יװ טקנוּפ ,רעג
 סָאװ ,יורפ עגידעּבעל ןײק טשינ ןוא דנַאװ רעד ףיוא טגנעה
 טלעטיורעג ךיז יז טָאה ,םהיא גידנערעה .ןעסעזעג ייברעד זיא

 ןיילק א יװ ,ןעמערּב עגידנעטָאש ערהיא זָאלעגּבָארַא ןוא

 'יװ ,רעגידנעצייר ךָאנ ןערָאװעג יז זיא ןופרעד ןוא ,עלעריימ
 ,לָאמעלַא

 -רעפ ךיא ּבָאה ןעצרַאה ןיא רעּבָא ,ןעגַיושעג ּבָאה ךיא
 =וק וצ טערַאטסעג ךיז ןוא ןעּפיטנעיורפ יירד עגיזָאדיד טֿכײלג

 ,טֿכַארטעג טשינ ּבָאה ךיא ,טסייה סָאד ,ויטקעיּבָא ייז ףיוא ןעק

 ןײלַא רַאפרעד ןיוש ןוא יורפ עטּבילעג ןיימ זיא עקלענַא זַא

 "ב ךיױא רעּבָא .רעגידנעציר ךָאנ ןעװעג רימ רַאפ יז זיא
 ןעזירעגסיורַא ךיילגרעפ רעד ךיז טָאד ןעדנעטשמוא עניוזַא
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 ןעװ ,טציא סרעדנוזעּב ,טָאה ַאקכניטַאינש סַאדַאמ ,רהיא תבוטל
 סערַאלק .לעּפעק ןייפ ַא רהעז ,רָאה יד ןערָאשעגרעטנוא טָאה יז
 ךוא ןעכירטש עגיסעמלענער יד ןיא ךילֿכעוטּפױה טגיל טייקנעש
 סע טהעז ןעמ סָאװ ,טֿפױעג ןופ ּברַאפ רעשירפ רעד ןיא
 .טפור סָאװ ,טנעלַאט רהיא טשינ ןעװ .סעקשטייד ייּב גידנעטש
 -עג םעד ,רהיא ףיא טקוק ןעמ תעשּב ,סױרַא גידנעליוו-טשינ
 לַאפ ןעטסעב ןיא טֿכיזעג רהיא ןעמ טלָאװ ,קיזומ ןעגעװ קנַאד
 רעּבָא עקלענַא .טכיזעג גידװע'נח שירפ ַא ןעפורנָא טנַאקעג
 -ירטשטכיזעג עגיסעמלעגער טימ זױלּב טשינ סיוא ךיז טנעֿבײצ
 א ןופ גנורעּפרעקרעפ ַא יװ ,זױלּב טשינ סיוא טהעז ןוא ןעֿכ

 ,ליטס ןעליטּבוס ךילנהעוװעגנוא'נַא ןוא עיזַאטנַאֿפ רעשירעלטסניק
 ןָאק ןעמ זַא ,סץלעודיוידניא ליּפיױזַא ךױוא טציזעב יז רָאג
 .פיט םענײמעגלַאנא סיּפע וצ ןענעֿכערוצ טשינ ןיטולחל יז

 ךיו טגיטסעג םוילַאודיװידניא רעגיזָאדרעד זַא ,ןייז ןָאק סע
 ןוא עקטענורּב ןייק טשינ--גידנעייז טשינ ,עקלענַא סָאװ ,ןירעד
 ןופ קורדניא ןעשיזיפ א רעּבָא טכַאמ ,עקנידנַאלּב ןייק סשינ
 ,ןײז ןָאק סע ;עקנידנַאלּבַא ןופ ןעגיטסייג ַא ןוא עקטענורּב ַא
 עפע-רָאה רעֿכילנהעװעגנוא רהיא ןופ .ךיז טלהעג סָאד רוִא
 עקלענַא ,טרָאװ ןייא טימ .,ררע-יפל ל'מינפ ןיילק א רעביא
 רפ וצ יז ןעמ טכיילגרעפ .סרָא רעד ןיא עגיצנייא'נַא זיא

 ץלַא טעװ ,ןעש ךילנהעוװעגנוא ןעװעג ךיוא ןיא סָאװ ,סיװעד
 םיהעד יורפ ןופ טײקנעש יד לייוו ,ןעמהעגסיוא רהעמ עקלענַא
 -רעגסױרַא גידנעטש טָאה סיוועד יורפ ,טייקנעש-עוטַאטס ַא זיא
 ,טֿכעלשעג ןוא גנורעדנואוװרעפ ןופ להיפעג סָאד רימ ןיא ןעמ
 -עדיא םעד ןױא ,םעדרעסיוא ,רימ ןיא טקעװ רעּבָא עקלענַא
 "עג רהיא ןופ ץיזעֲאּפ רעד טימ ךיז טקיצטנע סָאװ ,טסילַא
 .טֿיז

 -יװצ ךיילגרעפ ַא ןעכַאמ טלָאװעג טשינרָאג טלָאװ ךיא
 קיטשירפמ ןךתעשב .סנעזעװ ענעדישרעפ ייוצ עגיזָאדיד ןעש
 ןיא סָאד לײװ ,רַאפרעד זױלב םעד ןעגעװ טֿכַארטעג ךיא ּבָאה

 רעד לייװ ןוא סעומש םענײמעגלַא םינפ עמעט יד ןעועג

 םיורג לָאמ עלַא רימ טפַאשרעפ טייקנעש ס'עקלענַא ןופ זילָאנַא
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 ןעטַאּבעד עגיזָאדיד ןעסירעגרעטנורַא טָאה עמהומ יד .גונעת

 ןיטריװ עכילּביל עכילדנײרפטסַאג םלַא זַא ,ןענופעגנייא טָאה יז

 ןעטצעל רהיא ןעגעװ ן'ערַאלק טימ ןעדיײר רעסעב יז ףרַאדעּב

 ךיא ןוא ,ךַאז רעד וצ ןוא ליפ טדערעג טָאה יז .טרעצנָאק

 טימ טגַאקעּב יזַא ויא יז זַא ,טסואװעג טשינ וליפֲא בָאה

 ןופ טײקֿכילפעה רעד טימ ,ךילּביל ױזַא יז טָאה ייּברעד ,קיזומ

 ,ןעטנעמילּפמָאק רהיא טֿכַאמעג עמַאד רעשיטַארקַאטסירָא'נַא

 ,טלעװ רעטלַא רעד ןופ ןעשנעמ ןָאט רָאנ ןענָאק סָאד יװ

 -טֿכַא ם'נופ העּפשה יד ּבָא ךָאנ ךיז טלעגיּפש יז ףיוא סָאװ

 טימ ּבָאה ךיא ,טרָאװ ןייא טימ .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ

 רָאנ טָאה עמהומ עטלַא ןיימ ןעו זַא ,טקרעמעּב שודח סיורג

 ןוא ןעקורַאּפ ןופ ןעטייצ יד ןענהָאמרעד ךָאנ יז ןָאק ,קשח

 ןעמהענעגנָא'נַא רהעז טֿכַאמעג סע טָאה ץערַאלק ףיוא ,סעקשומ

 -ףיל ןייק טרָאּפטשעג טשינ ךיוא טייז רהיא ןופ יז טָאה ,םשור

 ,רעטרעוו עֿכיל
 -עלַא ךיא לעװ--,ןעּפורעגנָא ךיז יז טָאה--,ָאשרַאװ ןיא--

 רעּבָא ,ךימ טהעטשרעפ םוקילּבוּפ סָאד לייװ ,טוג ןעליּפש לָאמ

 -עז סָאװ ,עטנַאקעב ןיירק םעניי לקַא ןיא ךיא ליּפש ןעטסעּבמַא

 ,ןעּביױלרעד רימ סעװ רהיא בא ןוא ,שיטַאּפמיס רימ ןענ

 -שירפ ן'כָאנ ןירעד ןעגייצרעּביא ןענָאק רשפא ךיז רהיא טעװ

 ,קיט
 -ַאפעגנײרַא שממ עמהומ יד זיא רעטרעװ עגיזָאדיד ןופ

 ירפ זַא ,טלָאװעג רחעז ךיז טָאה רהיא ,תולעּפתה ןיא ןעל

 ,טליּמש ערַאלק ױזַא יװ ,ןערעה ןעלָא עקלענא ןוא עגילעצ

 -עּב וצ טסַאּפ סע יצ ,טלעקנעװקעג קרַאטש ךיז טָאה יז רעּבָא

 .ַאלק ןופ טלהעצרעד ּבָאה ךיא .ןעליּפש לָאז יז ,ץערַאלק ןעט

 ןעפמואירט עסיורג ערהיא ןופ ןוא זירַאּפ ןיא ןעטויבעד סער

 ַא ןעּבעגעגּבָא טָאה ,רעדיװ ,יקסניטַאינש .לָאז סדרַארע ןיא

 ןיא רהיא ןעגעװ טדערעג טרעװ סע סָאװ ,םעד ןעגעװ טֿכירעּב

 .קיטשירפ רעד ןעפָאלעגֿפדַא זיא םורַא ױזַא ןוא ,ָאשרַאװ

 ערַאלק .רעטרע יד ןופ ןעביױהעגפיא ךיז רימ ןעּבָאה טלַא:עד
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 סע ןעֿכלעװ ןיא ,לעטָאפ ןופ לעטדנעװ סָאד ןעמו:עגנָא טָאװ
 -וצרעביא יז העד רעד טימ ,רעטומ סעקלענַא ןעסעזעג ויא
 ,ןירעד ןערעטש טלָאװעג רהיא טָאה ןעמ זַא .לָאז ןיא ןערהיפ
 -9ב רעטֿפעלעג טימ השעמיתעּב ןוא טזָאלעג טשינ יז טָאה
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,עלַא יד ןופ רעקרַאטש זיא ױ זַא ,טקרעמ
 ןיא ,דנעה יד ןעדימוצניא טשיג ךיז טקערש יז וַא ןוא ,ָאד
 .םיִנּפֲא ,ןוא ,ריואלק םיּב ןעסעזעג ןיש יז ןיא םורָא טונימ ַא
 ,גנומיטש רהיא טימ טרינַאמרַאה רחעמ לָאמכָאד טָאה טרַאצָאמ זַא
 סע יװ ,דלַאב "ןַאושז ןָאד, ןעליּפש ןעמונעג טָאה יז לײװ

 -'נַא ןיוש ןיא ,ןעדרַאקא עטשרע יד טרעהרעד רָאנ ךיז ןעבָאה
 ןעװעג טשינ ןיש זיא סָאד :ונוא רַאפ ןעסעועג ערַאלק רעדנא
 רימ ןעֿכלעװ טימ ,דניק ךילהערפ ןוא דנזעג ,שירפ סנעי
 ןעהעג סָאד זיִא טציא ,ןיינ .קיטשירפ םייּב טסעומשעג ןעבָאה
 ךיז טָאה סע .עליצעצ רעגילייה רעד ןופ גנורעּפרעקרעפ ןימ ַא
 טלַאטשעג רעכילרעסיױא רעד ןעשיוװצ טּפַאש'הבורק ַא טּפַאשעג

 -עפיא יד רעּביא ןעבױהרעד 7 טָאה סָאד ןוא ,קיומ רעד ןוא
 .רעפ סָאד וַא ,ןעתפעגניא ךיא ּבָאה יברעד .ןעמַאד עגיר
 .עג-עּביל ןייז ןעגיטסעפעב ןָאק ליּבסנַאמ ם'תופ ץרַאװ עטּביל
 -טג ןייז תבוטל טשיג טהעג ךַאז יד ןעו ,טלָאמעד ןליפַא להיפ
 ,יורפ רעטּביל

 -לעגַא ןיימ יװ ,םעד ןעגעװ טֿכַארטעג ּבָאה ךיא תעשּב
 סעשּב ,טנעלַאט ןופ ןיז ם'ניא ןעעליצעצ ןופ טײװ זיא עק
 -טש ַא ,לַאו ןופ לעקניװ ַא ןיא טציז יז יװ ,ןהעזעג ּבָאה ךיא
 .עג ךיא ּבָאה ,ענעגָאלשרעד ַא יו יװַא ןוא עקשטיניילק ַא ,על
 יא יז ןוא ןעמוקעב ביל רהעמכָאנ יז בָאה ךיא ןַא ,סלהיפ
 ץֿפױא ןעמוקעג וליפֲא ןיא רימ .רעהירפ יװ ,רערעייט ךָאנ רימ
 יװַא טשינרָאג יורפ יד ויא טייקכילקריו רעד ןיא זַא ,ןויער
 יה ,ַאוֲָא יז זיא תמאּב רָאנ ,רָאפ ךיז ןעלעטש ןעשנעמ יד יװ

 וא ,ליּבסגַאמ ןעטבילרעפ ם'נופ ןעגיוא יד ןיא םיוא-טזייװ
 -וצ ןערַאּבלעטימגוא םעד ןיא תומלש רהיא טהעטש רעבירעד
 .רעד יז סָאװ ,עביל רעד ןופ טּפַארק רעד טימ גנַאהגעטַאו
 ףד טַאהעג טשינ טייצ ןייק ּבָאה ךיא ,ליּבסנַאמ םיניא טקעװ
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 רעּבָא ךָאד ,הבשחמ רעגיָאדרעד ףיוא רעגנעל ןעלעטשוצבָא

 לעּבענ ַא ךרוז יװ יױזַא לייוו ,ןעצרַאה םוצ רהעז רימ יז זיא

 ןופ ןעמָאנ ןיא זַא .אנקסמ ענעי ךיוא ןהעזעגרָאפ ךיא גָאה

 יא סע זַא ןענעקרעדנָא יורפ יד ףרַאדַאּב תומלש רעגיזָאדרעד

 טּביל סָאװ ,ןױשרעּפסנַאמ םענעי ןרעהעג וצ ךילריטַאנ סיואכרוד

 .רעקרַאטש יז

 יכָאנ סע ּבָאה ךיא ,טליּפשעג ךילרעדנואוו טָאה ערַאלק

 ּבָאה ךיא רעֹּבֶא ,ענעזעוועגייּב יד ןופ רע'מינּפ יד ףיוא ןהעזעג

 -עג ןיימ ףיוא טקוקעגכָאנ סע טָאה עקלענַא ךיוא זַא ,טקרעמעג

 זיא ץרַאה סָאד רעדָא טייקגיריגיינ ע'טושפ ןעועג סע זיא .טֿכיז

 טָאװרַאפ ,ןעגָאז טנַאקעג טשינ טלָאװ סע ןוא ןעװעג גיהורנוא

 -עו רימ ּבָאה ךיא ? ךיז סע טקערש ךָאד ןוא ךיז טקערש סע

 ןעגיד סע ןָאק ,גיטֿפיר זיא הרעשה עטצעל יד בוא זַא ,טגָאז

 -עג רעגיזָאדרעד .ּביל ךימ טָאה יז זַא ,זייועּב םעיינ ַא רַאפ

 יָאלשעּב ּבָאה ךיא ןוא ,טהערּפרעד גיטלַאװעג ךימ טָאה קנַאד

 ,ענַארּפ רעד ףיוא רעפטנעינַא ןעניפעג ךיא זומ טנייה זַא ,ןעס

 ייוַא ךימ טריסערעטניא סָאװ

 ןעטָארטעגּבָא טשינ ןיוש ךיא ּבָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 ךיז ללכּב ןוא טדערעג רהעמ היא טימ ּבָאה ךיא ,ןערַאלק ןופ

 ןענעו רעטעּפש .לָאמעלַא יװ ,רעגיצרַאה רהיא וצ ןעגיוצעב

 פשינ ךױא ךיא ןיּב סרָאד ןוא דלַאװ ןיא קעװַא עלַא רימ

 *עג רָאנ ךיא ּבָאה טייצ וצ טייצ ןוֿפ .רהיא ןוֿפ ןעטָארטעגנָא

 יַאינש יד טימ ןעגנַאגעג ןיא סָאװ ,ןץעקלעגַא ףיוא קוק ַא טּפַאֿכ

 + סָאװ ,דלַאװ ן'טימ טקיצטנע ךיז טָאה ערַאלק ,סיקסניט

 ןעּבָּאה עכלעו ,רעמיוב-רעטעלּב יד  ףילוצ ןעש ןעוועג תמאּב

 יסע:סָאס יד ןוֿפ רעגידעּבעל ךס א ןהעזעגסיוא

 ןעֿפרָאװעג ןוא דלַאװ ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא ןוז יד

 ךילנהעוועג יו .טױרקנרַאֿפ ןיֿפיוא ןעלַארטש גירטיצ עגעדלַאג

 ם'ופ ןעגנַאלק יד טרעהעג םוטעמוא ךיז ןעּבָאה ,גנילהירֿפ ןיא

 םיוּבַא ןיא טקַאהעג רעקיּפמיױּב רעד טָאה טרָאד ןוא ָאד ןוא ,וקוק

 -  ,ןײרַא

 ליפ 4



 3277 | | - - ןעּביולג ַא ןהָא

 סיקסניטַאינש יד טימ טגינײארעֿפ ךיז ןעּבָאה רימ זַא |
 +עװ רימ ןעװ זַא ,ץ'ערַאלק ןעטעּבעג ךיא ּבָאה ,ן'עקלענַא ןוא -

 .מעד קיוומ ןיא ןעּבעגרעּביא זנוא .יז לָאז ,םײהַא ןעמוק ןעל

 .וא רעמיוּב יד ןוֿפ שיורעג םעד ,ןוז יד .,דלַאװ ! ןעגיזָאד
 רחיא ןיא זַא ,טגָאזעג רימ יז טָאה .גנילהירֿפ ןוֿפ ץייר םעד |

 יז ןוא דיל: ?סגנילהירֿפ ןימ ַא סיּפע ןיש ךיז טֿפַאש הזמשג
 רהיא ףיוא .ריװַאלק ץֿפױא ןעליּפשסיוא ןעבורּפ סע טעװ
 סיּפע טרעװ היא ןיא זַא ןעװעג גיטנעק תמאּב זיא טֿכיזעג
 .ןייק רָאג סע יא ,סנעגירעּביא ..ןעגנוזעג ןוא ןעֿפַאשעג
 ,רהעמ טשינ זיא ערַאלק עצנַאג יד תמחמ ,טשינ רעדנואוו
 ןעגנַאלק ךרוד רָאנ טדער סָאװ ,עֿפרַאה עסיורג ַא יו

 עג עצנַאג סָאד ,טלעטיורעג ךיז ןעּבָאה ןעקַאּב ערהיא
 טָאה עקלענַא ,טרהעקרעֿפ .החמש טימ ןעטֿכױלעג טָאה טֿפיז
 וצ ,ץלַא ןָאטעג טָאה יז םגה ,גיטעמוא רהעז ןעזיוועגסיוא
 ,סיקסניטַאינש יד ןוֿפ ןהעטשוצּבָא טשינ ןוא ךיז ןעשרעהעב
 ןעּבָאה ,טצעלוצ ;ךעלגגוי=רדח יו ,טֿפיטשוצ ךיז ןעּבָאה סָאװ|

  ףיז טָאה ערַאלק .,דלַאװ ןיא רעדנַאניײא ןעגָאי ןעמונעג יז
  טָאה יז סָאװ ,שינעגָאימורַא רעגיזָאדרעד ןיא טגילייטעּב ךיוא
 ןעננוגעװעּב ערהיא תֶמֹחמ ,ןָאט טֿפרַאדעּב טשינ ,ךילטנעגייא

  +יוהעגנוא רהיא ּבילוצ ןעוועג ןעש סגירעּביא טשינ ןענעז |

 ןעגיוו סָאד ןהעזעגסיוא רימ טָאה שימָאק-הנושמ .טקואוו רערע
 | - .ןעדנעל עטיירּב ערהיא ןוֿפ ךיז |

 סָאד ןעּביױהעגנֶצ ךיז טָאה סע ןעװ ,טנעמָאמ םעד יא
 -לענַא טימ גיוא ףױא גױא ןעּבילּברעפ ךיא ןיּב ,שינעפולמורַא !

 -רעד טפרַאדעּב ךיא ּבָאה ,קיטקַאט ןיימ טימ םּכסה ןיא ,ן'עק
 רעּבירעד וא ,ןייזטסיאוועּב - ן'זיב טייקגיהורנוא רהיא ןערהיפ
 | | : ןעפורעגנָא ןימ ךיא ּבָאה

 ,טמיטשעג טג טשינ טנייה סיּפע טויּב וד ,רהָאװ טשינ--
 | / 1 עקלענַא)

 - רוָא .טשינרָאג ךיז טּבױה סע ? ךיא-- |
 סיּפע טזיּב וד וַא ,סיוא רימ טזײװ רעטפע --

= - 
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 דעפעג טשינ = ערַאלק .ריד זיא - רשפא . ןעדירפוצ טשינ =

 : | !ןעל
 ,טשינרָאג .ךימ | שודח| ךיא ןוא ,רהעז רימ טלעפעג יז =

 | : .: .ףהיא טימ ױזַא ךיז ןעקיצטנע עלַא סָאװ |

 ןּוא ,ןעמוקעגרעטנוא זיא סיקסניטַאינש יד טימ ערַאלק

 טָאה ןַעמ .ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא זיא ךערּפשעג רעגיזָאדרעד

 -ַאינש טָאה געװ ןיא .םײהַא ןרהעקמוא טפרַאדעּב ןיוש ךיז

 .-וצ תמאּב זיא ױ יצ ,ץערַאלק ןָאטעג גערכ ַא יקסניט

 סע טגָאז יו יװ  ָאשרַאוװ ייק העיסנ רהיא ןופ ןעדירפ
 יי ,רעטּפע

 ךיז יז טָאה--,סָאד ןייז .ךָאק זייוועּב רעטסעּב רעד -

 -הָאפוצקעװַא טשינרָאג טארט ךיא סָאװ--!ןעפורעגנָא ךילהערפ

 | .ןער |

 | רהיא ַא--,טקרעמעּב ךיא ּבָאה-- ,ןערַאטס ךיז רימ .עלעוו--| |

 : ,גידנעטש ףיוא זנוא טימ ןעּביילּב טלָאז =

 -ַאלק רעֿפלעװ טימ ,טײקֿכַאפנײא רעד .ףיוא טקוקעג טשינ |

 / טָאה ןעגָאז רהיא טגעלפ ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעמהענוצ טגעלפ ער |
 ,ךז םעדֿכָאג ,עגַארפ ַא סיּפע טימ טקוקעגנָא ךימ לָאמ סָאד יז |

 י  ,:טגָאזעגסױרַא ןוא טמעשרעפ סָאװטע

 : ..רימ וצ סוג ױזַא עלַא ןענעז ָאד-

 -עג דַארג ןעסיװעג ַא ןיא ןענעז רעטרעוו עניימ ,סיוועג

  ןערהיפנײרַא טנָאקעג ןעּבָאה יז תמחמ ,גיניזטכייל-וצ .ןעוו

 רעד ןעװעג רעגיטכיװ זיִא רימ רעּבָא ,תועט ַא ןיא ן'ערַאלק

 / -מוא םוצ .ן'עקלענַא ףיוא טֿפַאמעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,קורדנייא

 טַארקַא תמחמ ,עקרעמעּב טנָאקעג טשינרָאג ךיא ּבָאה ,קילג

 - עריא . ןעיליֿפשרעּפ ןעמונעג עקלענַא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא =

 / םעד טוָאלעגּבָארַא גירעדינ יװַא השעמ-תעּב ןוא סעקישטגעה-

 . רהיא רימ ןופ ןעגרָאּברעּפ ןעצנַאגניא ! טָאה טוה רעד זַא ,ּפָאק

 עגיזָאדיד זַא ,טֿכַאדעג רימ ךיז טָאה רעּבָא ךָאד .טֿכױעג |

 .רהיא רַאפ ןמיס רעטוג ַא זיא גנוגעוועּב עֿפילצעלּפ

 -ַאד ערעטלע יד ,םייהַא טרהעקעגמוא ךיז  ןעּבָאה רימ = |

 -רעפ ךיז טָאה סָאװ ,גָאטימ ן'טימ טרַאװעגּבָא זנ א ןעּבָאה ןעמ



 9 ןעגיולג ַא ןהָא

 ערַאלק טָאה םעדכָאנ .דנעװֶא ןיא רעגײז ַא ןינ זיּב ןעגיוצ

 ,"ריל-סגנילהירפ, רהיא ריװַאלק ן'פיו טריזיװָארּפמיא
 רעד רַאפ קיזומ ַאזַא טרעהעג טשינ יאדוַא טָאה ווָאשָאלּפ

 ךימ ךיא ּבָאה רעּבָא לָאמסָאד ,ץנעטסיזקע ןייז ןונ טייצ רעצנַאג

 "צו תוניער עגײמ עלַא תמחמ ,רהיא טימ טריסנרעטניא גיגעוו

 -רעדינַא ךימ ּבָאה ךיא .ץעקלענַא טימ טגיטפעשעּב ןעװעג ןעג

 =עקגוט-ּביַאה א ןיא ןעסעזעג ןענעז רימ ןוא רהיא ןעּבעג טצעזעג

 יד ןעדניגוצנָא טּבױלרעד טשינ טָאה ערַאלק ליװ ,לָאז ןעל

 ,"עֿפמָאל
 א טימ יװ ,דנַאה רעד טימ טֿכַאמעג טָאה יקסגינַאיבש

 ,טרעטשעג ,גיטנעק ,סע טָאה ּבײװ ןייז .עלעקעטש-ןעטנעגיריד

 .לעּברַא םייב טּפַאלעגנָא טײצ וצ טייצ ןופ םהיא יז טָאה

 ןיא ,גיטנעק ,טפיטרעפ ,ךילגעװעּבנוא ןעסעזעג זיא עקלענַא

 .סָאד טרעהעג טשינ ,ךיא יװ ,ךיא טָאה ןוא תובשחמ ערהיא
 ךיא וַא ,ןטװפג רעֿכיז טעמּכ ןיּב ךיא .דיל-סגנילהירפ עגיזָאד

 -גװעב ןוא ץ'ערַאלק ןופ ןוא רימ ןופ יז טכַארט טונימ רעד

 ףיא סָאי ,רעטרעװ יד טימ טריסערעטניארעפ יז זיא סרעד

 -רעפ טגָאקעג טבייל ץנַאג סע ּבָאה ךיא .טגָאזעג ץערַאלק ּבָאה

 ןעװ וא ,ועּביל טשינ וליּפֲא ךימ לָאז עקלענַא ןעוװ זַא ,ןהעטש

 ףתיא רצ להיפעג ןיימ זַא ,ןעפיירגעב טשינ וליפֲא לָאז יז

 יז העשּב ,טציא יז וומ ,להיפעג-רעדורצ א יװ ,רעקרַאטש ןיא

 ,רהיא יב ןעמהענוצ ךימ ןָאק יורפ רעדנַאנַא וַא ,דשוח יא

 "ה"א ,גנורעידעּב ןופ גנוריּפש ערעװש ַא ועבעלרעביא יז ןומ
 ױהיא ןיא ךילקילגמוא זיא סָאװ ,יורפ יד ,גנוקנערק ןוא טײקמַאז
 ןופ להיפעג ןעדעי ךָאנ טוהל רהעז ויא ,ןַאמ ןטימ ןעּבעל
 רימ רַאּפ ןערילרעפ וצ ארומ סע טָאה יז ןוא ,טפַאשדניירפ

 לַאפ ךיא ןעװ זַא ירעד ןעװעג טשינ לעפייוצ םוש ןייק זיא

 ּבָאה ךיא וַא ,רהיא גָאז ךיא ןוא הינק יד ףױא רהיא רַאפ

 סָאװטע ךיז ,ךילריטַאנ ,רעהירפ יז טלָאװ ,ּביל ןײלַא יז רָאנ

 ףױרעד דלַאּב רֶעֹּבֶא ,גנורעלקרעד-עּביל רעד ןופ ןעקָארשרעד
 סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,החמש ַאזַא ןיא ןעלַאֿפעגגײרַא יז טלָאװ

 ןעריולרעפ םהיא ויא עֿכלעװ ,ךַאז ערעײט ַא רהעז ןענופעג טָאה
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 ךיא לָאז ,טֿכַארטעג ךיא ּבָאה ,יװַא זיא סָאד בוא ןעגנַאגעג

 םורַא ױזַא ןוא גנורעלקרעד:עּביל רעד טימ ןעלייאוצ רשפא ךימ

 רעגינעװ סָאװ יז לָאז סָאװ ,לעטימ עגיטיונ סָאד ןעניפעגסיוא

 !ןעהערפרעד רהעמ סָאװ ןוא ןעגיהורנואעּב

 -מורַא ןעמונעג ךיא ּבָאה ,טרָא ץפיוא ,ָאד יקַאט ןוא |

 -עב ןָאט וַא ,רָאלק זיא סע .וצרעד לעטימ ַא סיּפע ןעטֿכַארט

 ןערילרעפ גיטייצֿכײלג לָאז עקלענַא זַא ,יװַא סע ןעמ ףרַאד

 -נעטש ףױא ןעמיױטשוצּבָא ךימ טײקֿכילגעמ יד ןוא שזַארוק םעד

 לײװ ,טײּברַאעג קרַאטש טגעמָאמ םעד ןיא טָאה ּפָאק ןיימ .גיד

 ךיא ןיִּב רעּבִא זײװֿכעלסיּב .ערעווש ַא ןעװעג זיא ענַאגפיױא יד

 יךַאו ענדָאמ ַא ןוא ןערָאװעג גיהורנוא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא

 רַאפ רעדײא ,ןעקלענַא רַאפ רהעמ ךימ ךיא ּבָאה טגיהורנואעּב

 8 ןייז טעװ סָאד זַא ,טסואועג טוג ץנַאג ּבָאה ךיא תמחמ ,ךיז

 ּבָאה רעּבירעד ןוא ,ןעּבעל רהיא ןיא ךווּברעּביא רעסיורג

 ,רהיא רַאפ ןעקָארשעג רהעז יקַאט ךימ ךיא

 ויא הנבל יד .ןערָאװעג רעגיטֿכיל לָאז ןיא זיא לייוורעד

 -ֿפױרַא טָאה ןוא רעמוּב-קרַאּפ יד רעטניה ןופ ןעמואוושעגסיױרַא

 -געפ ןופ ןעקעלפ עלעה ריפ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעפרָאװעג

 םעד טליפעגנָא ןעּבָאה ךילסגנילהירפ ם'נופ ןעגנַאלק יד .רעטס

 טרעפטנעעג לַאגיטֿכַאנ יד טָאה לעדלעװ ןיפ .לַאז ןעצנַאג

 ןעגָארטרעד ךיז ןעּבָאה עילַאװֿכ עטיירּב ַא יװ ןוא ,ןץערַאלק

 סָאד .ןעריט ענרעזעלג ענעפָא וד ךרוד ןעלערט ענייז זנוא וצ

 ןעפַאשעג ויא סָאװ ,טנעמָאמ רעֿכילנהעװעגנוא'נַא ןעוװעג זיא

 -געליו טשינ .עּביל ןוא קיומ ,טֿפַאנ-יַאמ ַא ךרוד ןערָאװעג

 ןעּבעל סָאד ּבױא זַא ,ןויער ן'פױא ןעמוקעגפיורַא רימ זיא ,גיד

 עגיטרַאפ רעטפע ,תוחּפה-לֿכל ,סע טיג ,קילג ןייק טשינ טיג

 .קייג רַאפ ןעמהַאר

 -לצקנוט ,רענעטָאגעּב ןעלהַארטש טימ ,רעגיואדרעד ןיא

 טָאה יז רעּבָא ןעגױא סעקלענַא ןעֿכוז ןעמונעג ךיא ָאה טייק

 -סױא תמאב טלָאמעד טָאה סָאװ ,ץערַאלק ףיױא טקוקעג ץלַא

 ץלַא ןיא סָאװ ,טכיל-הנבל סָאד .עיזיו א סיפע יװ ,ןהעזעג

 . ,לָאז ןופ שינעפיט רעד ןיא ןעג ורדעגנַײרַא רהעמ ןוא -העמ
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 זַא ןיא ,ריװַאלק ץפיוא ןוא ןץ'ערַאלק ףױא ןצלַאפעג זיא

 זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,דיילק סײװ ַאּנ ןעגָארטעג טָאה יז יװ

 רמ ןופ טסייג רענרעצליז רעד רָאנ ,ערַאלק טשינ טציז סָאד

 ,קיז
 טָאה ערַאלק .טרעיודעג טשינ גנַאל רעּבָא טָאה עיזיװ יד

 סָאװ ,ַאקטניטַאינש םַאדַאמ ןוא דילסגנילהירפ רהיא טגידנעעג

 ךיז לָאז ןעמ ןעֿכײצ ַא ןעּבעגעג טָאה ,םײהַא טלייאעג טָאה

 ןײרַא געװ ןיא ןעזָאל

 ּבָאה ,רעמירַאװ א רהעז ןעװעג ויא דנעװָא רעד תמחמ

 סופוצ ןהעגֿכרוד ךיז לָאז ןעמ ,םלוע םעד טגעלעגרָאפ ךיא

 גָאה ךיא .בוטש רעזנוא ןופ טסרָאיװ בלַאה ַא יב ,ײסָאש ןיזיּב

 ןַיז ןענָאק טגעווקירוצ לָאז ךיא  ידּכ ףָאטעג ענשימוא סע

 ייילגעפ וצ ןעגָאוּבָא ךז .ץעקלענַא טימ ןעגיוא ריפ רעטנוא

 "הומ יד זַא ןוא ,טנָאקעג טשינ עקלענַא טָאה ,ןעמַאד יד ןעט

 יטסואוועג טוג ץנַאג ךיא ּבָאה נוא טימ ןהעג טשינ טעװ עמ

 יטמיטשעג ןוּבשח ןיימ טָאה רעבירעד

 -רַאװ לָאז לשזַאּפיקע סָאד וַא ,טנעדרָארעּפ ּבָאה ךיא

 "ןעפיל רעד טימ קעװַא רימ ןענעז דלַאּב .ײטָאש ן'פיוא ןעט

 .טקַארט עמַאס ןיזיב ץַאלַאּפ ןופ ןעגיצעג ךיז טָאה סָאװ ,עעלַא

 "צו ןעגנַאגעג רעּבָא ,דנַאה יד טגנאלרעד ןערַאלק ּבָאה יא

 ןיא ןעשָארּפ ןופ ןעקַאװק א טימ טיילגעב ןעמַאװצ עלַא ןעג

 | .ךעלֿפײט-קרַאּפ רעװָאשַאלּפ יד

 !עמונעג ךיז ןוא עלײװַא טלעטשעגוצ ךיז טָאה ערַאלק

 "עג ןעגיװשטנַא ָאד זיא סָאװ ,רָאֿכ-ןעשָארּפ םעד וצ ןערעהוצ

 ערַאלק .רעֿכעה ךָאנ ןעּױהעגנָא ײנסָאד ןופ ָאד ןוא ןערָאװ

 : טגָאועג טָאה;

 ,"ךילטגגילהירפ, ןיימ ןופ לָאניפ רעד זיא סָאד--

 "ַאיגש טגָאזעגסױרַא טָאה--:טֿכַאנ ענעש ַא רַאפ טָאװ--

 ,יקסניטי

 ם'נופ טנעמגארפ ַא ןערימאלקעד ןעמונעג טָאה רשי ןוא

 ".גידעגעװ ןופ רחיס..
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 .טֿפיל"הגבל סָאד טֿפָאלש לעגרעצ ן'ֿפיוא ,טרָאד

 קיומ ןוֿפ ןעגנַאלק יד ,יײז ןעלָאז ןוא ,ןעהורּבָא רימָאל

 ,המשג רעד ןיא זנוא וצ ןעֿפירטגײרַא

 ,סיז ןעמַאװצ ףךיז ןעסיג עדיײב ---טייקליטש ןוא טכַאג

 רעטײװ ּבָאה ךיא רעּבָא ,סקנעדעג טשינ רע טָאה רהעמ

 : םהיא רַאפ טנידנערעפ ּבָאה ןוא גינעווסיוא טנַאקעג

 ,לעמיה םוצ ףױרַא קוק ןוא ,סנײמ עּביל ,ךיד ץעז ,ָא

 .ענעדלָאג ןערעטש טימ טֿפידעג רע זיא טהיײזעּב

 ,טסהעז וד סָאװ ,עלַא יד ןונ ןערעטש רעדעי ןוא

 וגעוװ-סלעמיה ןעגנַאל ןייז ךרודַא-טהעג רע תצשב

 רָאֿפ-םיֿפאלמ םעד וצ דיל ןיײז טֿפעװעג

 ד"עגרעּביא טנעמגַארפ ןעצנַאג םעד ךיא בָאה םעדפָאנ

 ,שילוּפ ןייק ןענַאטשרעּפ טשינ טָאה סָאװ ,ץערַאלק ט'רזח

 -עורעּביא רעטרייװַארּפ יא לענש ַא ןיא שיזיוצנַארפ ןיא

 ,גנוצ
 םוצ ןעגױא יד ןעּביױהעגפיוא יז טָאה גידנעליוו-טשינ

 יד ףיוא גידנעזייװנָא ,ןעפורעגנָא ךיז ,טצעלוצ ,ןוא לעמיה

 :ןערעטש
 .ץלַא טגניז טרָאד זַא ,רעֿכיז גידנעטש ןיּב ןיא--

 -ַאינש םַאדַאמ ךיא זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 זַא ,טעטּפױהעּב וליּפַא טָאה יז ןוא ,ןירעד -עַייז זיִא יקחגיט

 ,טָאה סָאװ ,ןַאמ ןטימ םעד רעּביא טדײרעג רעספש טָאה יז

 ךיא ןענהָאמרעד טנָאקעג טשינ ךיז ןפֹוא סושב ,סנעגירעביא

 א ןעמולעגסױרַא זיא םעד ּבילוצ ילַאט ןוא סעומש ןיפ אזא

 טיִמ ךיא סָאװ ןופ ,ּבײװ ןוא ןָאט ןעשיװצ הקולחמ לעליטש

 ר
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 עצנַאג יד טָאה עקלענַא ןעֿכַאק וצ טַאהעג ןעּבָאה ץערַאלק

 גנולצולּפ זיא רימ .סעומש ם'ניא .טגילייטעּב טשינ ךיז = טייצ -

 ףױוא זייב רשפא זיא ןעזעװ ערעייט סָאד זַא ,ןעלַאפעגנייא-

 ןיּב ןוא ץערַאלק טימ טמערַאעג העג ךיא סָאװ ,רַאפרעד רימ

 ךימ טָאה הרעשה עגיזָאדיד ? רהיא טימ ןעמונרעפ ךילֿכעזטּפױה

 ןייז וצ טערַאטסעג רעּבָא ךיז ּבָאה ךיא .קילג טימ טליפעגנָא שממ

 ירעּביא טשינ ךיז םהענ וד, :טגָאזעג ךיז ּבָאה ןוא .גיהור |

 זיא רהיא ,ןיינ ,טש'רמולכ /טרעטייא עקלענַא סָאװ ,טימרעד |

 -יילעּב סָאװטע ךיוא ךז יז טלהיפ רשפא ןוא ,גיטעמוא זיולּב

 *,רָאג סָאד--טגיד
 ןופ ןָאיגעל ןעצנַאג ַא .ךיא טלָאװ טונימ רעגיזָאדרעד ןיא

 + -רעד זױלּב ןעּבעגּבָא טנָאקעג ,ערַאלק י . ,סגיטסיטרַא ענױזַא

 .דיא סָאװ זלא זַא ,ן'עקלענַא/ ןעגָאז ןענָא לָאז ךיא ,רַאפ ||

 | יי .רהיא וצ טרעהעג ,ריִמ ןיא ָאד

 = -ַאינש "יד ואוו ,ײסָאש םוצ ןעמוקעג רימ ןענעז ,טצעלוצ -

 . יׂשזַאּפיקע ןיא טצעזעגנײרַא ךיז ןעּבָאה ן'ערַאלק טימ סיקסניט -

 / ךיז טָאה זנוא וצ ,רעדער יד ןעּפַאלק ןעמונעג ןעּבָאה דלַאּב

 | -ךלענַא טימ .ךיא ןוא| ",ןהעזרעדיוו םוצ, עטצעל סָאד ןעגָארטרעדי

 | ,ןײלַא .ןעבילּברעפ ןענעז עק

 ןענעז ןוא םייהַא טרהעקעגמוא דלַאּב ךיז ןעּבָאה רימ

 / טשיג ןיש ןעּבָאה ןעשָאוּפ יד .ןעגיוושעג ןוא ןעגנַאגעג גנַאל

 טָאה םינינּב-ףיוה יד ןופ ,סנעטייוורעד ןופ זיולּב ןוא ,ןעגנוזעג

 .ןוא םירמוש-טֹכַאנ יד ןופ ףייפ רעד זנוא וצ ןעגָארטרעד ךיז

 ןייק טרהיפרעפ טשינ ענשימוא ּבָאה ךיא .דניה ןופ ןעליּב סָאד

 / זַא ,ןעֿפײצ ַא גידנעטש זיא .ןעגייווש ןימ ַאזַא לייוו ,סעומש

 : זנעו ןעבלַאה ךיא ,טצעלְוִצ .רָאפ סיּפע טמוק זנוא ןעשיווצ

 | : ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּצָאה ||

 .-עגכרודַא ןעגנולעג .רהעז זיא ָאט רעד ,רהָאװ טשינ--== |

 | 5 / - .?ןעגנַאג

 טָאה - קיוומ ַאזַא .טרעהעג טשינ גנַאל ןיוש ּבָאה ךיא--

 וי |  .טרעפטנעעג עקלענַא

 / יה ךיא ,ןעדירפוצנוא יװ ױזַא סיּפע וטזיּב ךָאד ןוא-- !
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 .  ,טֿפױעג ןייד ףיוא ןעטָאש ןעטסנעלק סעד קרעמ
 וד ,.טסעג יד טימ ןעמהענרעפ ךיז וטספרַאדעּב טנייה-- |
 ףימ טימ זַא .ףיד רעכיזרעפ ! ךיא רעּבָא ,רעטוג ַא רהעז טויב
 ,ןהעשעג טשינ ךַאז ןייק זיא

 .טימ טגיטפעשעּב ןעװעג ךיא ןיב לָאמעלַא יװ ,טנייה--
 וד ּביוא ,ןעגָאז ריד ךיא ןָאק ,וצרעד .זייװעּב סלַא -,ןוא ,ריד
 גָאט ןעצנַאג ַאטֿכַארטעג טסָאה וד סָאװ ןעגעוו ,ןעּביולרעד טסעװ

 .-ייו ךיא ּבָאה ,שינּבױלרעד ַא ףיוא גידנעטרַאװ טשינ .ןוא |
 : | / .:טגָאװעג רעט

 .יטַאל יד וצ ךילנהע| ןיִּב / ךיא זַא ,טכַארטעג טסָאה וד--
 ךיא תעשּב ,טרַאנעג ךיד ּבָאה ךיא- זַא ,טכַארטעג טסָאה וד - ,ןעש
 ,םורַא .ךימ טלעגניר סָאװ .,טײקטסוּפ רעד ןעגעוו טדערעג ּבָאה
 ןעטעּבעג ךיא ּבָאה טסימוא זַא ,טכַארטעג וטסָאה ,טצעלוצ
 ןענופעג יז ךיא ּבָאה רעהירפ- ךָאנ ליײװ ,ריד ייּב טפַאשדניירפ
 .הרומ ךיז ײז !ױזַא טשינ סע ויא .ערעדנַא ייּב
 | ..טייקגירעווש רעסיוועג ַא. טימ- טרעפטנעעג טָאה עקלענַא } |

 ;ןרעפטנע ריד לָאז ךיא ,סױאֿפרוד טסגנַאלרעֿפ וד ּביוא--
 טנָאקעג סע טָאה ךימ רעּבָא יךילגעמ :ןעגָאז ריז ךיא לעװי
 | ...ןעהערפ זיולּב

 ;ןעהערפ טנָאקעג ךיד טָאה סָאװ-- = |
 | . ,ערַאלק טימ טפַאשדניירפ עגיטייזנעגעג רעייא--
 .,לחיפעג ךילדניירפ ַא רהיא וצ ּבָאה ךיא זַא ,ךילגעמ---

 ןעיוהמ צלַא וצ יװ ,גיטליגכיילג) רהיא וצ ךיא ןיּב ללכּב רעּבָא
 | !סָאװרַאפ וטסייוו ןוא

 גָאה ךיא לייוו ,רעדיוש א טּפַאֿעגמורַא ךימ טָאה ָאד
 רהיא לָאז ךיא--טנעמָאמ רעד ןעמוקעג זיא סע זַא .,ןהעזעגנייא |
 .לָאו :עקלעזַא זַא ,עלײװ ַא טרַאװעגּבָא ,ךַאז יד ןרעלקרעד ןעפָא
 ַא טימ ,ךילגעמ טייוו יו | .טגָאזעגסױרַא ךיא ּבָאה ,ןעגערפ ךימ
 טא | / :לוק ןעגיהור

 ןיימ זַא .,ןחעטשרעפ ןוא | ןהעזגייא ךָאד .טספרַאדעּב וד--
 "עג ךיא בָאה .ןיילא ךיד רָאנ זַא ,ריד וצ טרעהעג ןעזעוו ץנַאג
 - ,עגושמ יװ ,ּביל ןוא טבלל
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 .עטרענייטשרעפ ַא יװ ,העטש ןעּבילּבעג זיא עקלעגַא

 ּבָאה ,םינּפ םוצ ןעלַאפעגוצ רימ זיא סָאװ ,טלעק רעד ןופ

 טָאה ררע יד בוא םורָאװ ,סַאלּב רעװ ךיא זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיא

 ךָאד סע 'ויא ,יורפ רעגיזָאדרעד רעטנוא טקורעגרעדנַאנופ ךיז

 גידנעסיװ רעּבָא ,ץנעטסיזקע רעצנַאג ןיימ ןעגעוו ןעגנַאגעג ךיוא

 סוומעג ךיא ּבָאה ,ןָאט וצ ָאד ּבָאה ךיא יורפ ַא רַאפ סָאװ טימ

 רך וצ ןעמוק טעװ יז רעדייא ,ןעכַאװשוצּבָא יז ידּכ ,ןעלייאוצ

 | .ןעסױטשּבא ךימ טעװ יז רעדייא ןוא

 ףּכיּת ךימ ךיא גָאה ,טכַארטעּב ןיא ץלַא סָאד גידנעמהעג

 !ןקררעגנָא
 יָאֹפ ןוא :שינרָאג ליװ ךיא לײװ ,טשינ רימ רעפטנע--

 -עג רָאנ ריד ּבָאה ךיא !טשינרָאג ,טסרעה וד--טשינרָאג רעד

 ויא סָאד זַא ןעּבעל ןייט טשרעהעּב טסָאה וד זַא ,ןעגָאז טלָאװ

 ,יװַא ויא סָאד זַא ,טקרעמעּב ןײלַא וטסָאה ,סנעגירעּביא .סנייד

 רעדָא םעד ןעגעװ דיר ךיא יצ ,סנײאצלַא זיא רעבירעד ןוא

 ליװ ןוא טשינרָאג ףָאה ךיא זַא ,לָאמַאֿכָאג ריד גָאז ךיא ,טשינ

 דניירפ ַא רַאפ יװ ,ריד רַאפ הדומ זױלּב ךימ ןיּב ךיא ,טשיגרָאג

 ,להיפעגטימ ךָאנ ץֿכעל ןוא ריד וצ םוק ךיא .רעטסעווש ַא רעדָא

 בָאה ךיא וַא ,גָאז ןוא םוק ךיא ,טשינ םענייק ּבָאה ךיא לײװ

 8 וצ טרעחעג סָאװ ,יורפ ַא ביל ףיא ליײװ ,רעצ ןעסיורג ַא

 "רנענוא ,ענושמ ריא ּבָאה ,עקלענַא ערעייט ,ךָאד ןוא ,ןעטייווצ

 !ּביל ךיל
 רעד רעטנוא ךָאנ רעּבָא ,רעיוט םייּב ןעוועג ןיוש ןענעז רימ

 "עג ךיא ּבָאה טונימ ַא יב ,רעמיוּב יד ןופ טייקלעקנוט רעיולצ

 לא'נַא יװ ,ףימ וצ ןעגױּבנָא ךיז טעװ יז זַא ,עיזוליא'נא טָאה

 ןיא ןעסילשגייא ןענָאק ױ לעװ יא ןוא לעמילּב ןעכָארבעגרעב

 ןיא עקלענַא וא .,טראנעג ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא ,טֿטערַא עניימ

 -עװרעג ַא סיּפע טימ ןעיירש ןעמונעג יז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג

 ןעועג-דשוח טשינ לָאמניײק רָאג ּבָאה ךיא סָאװ ,עיגרענע רעשיא

 !רהיא ןיא
 ךיא !טשיג ליװ ךיא !ןָאעל ,ןערעה טשינ סע ליװ ךיא--

 !טשינ ליװ ךיא !טשיג ליװ
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 -עּב ןעװעג זיא סָאװ ,ףיוה ןיא ןעפָאלעגנײרַא זיא יז ןוא
 -רעוו עניימ ןופ ןעפָאלטנַא טושּפ זיא יז ,הנבל רעד ןופ ןעטכיול
 .רעפ עקלענַא זיא םורַא טונימ ַא ןיא .ןעגנורעלקרעד ןוא רעט
 .עג ַא טימ ןײלַא ןעּבילברעפ ןיּב ךיא ןוא ןערָאװעג ןעדנואווש
 ,רהיא וצ ךיילטימ טיורג ןוא קערש ןוא טייקגיהורנוא ןוֿפ להיפ
 יד סָאװ ,ןוחצנ ןופ להיפעג ַא טימ ךיוא גיטייצכיילג רעּבָא
 רַאפ ןעּבעל יינ ַא ןעּבױהנָא ךיז טעװ סע עכלעװ ךָאנ ,רעטרעוו
 | ,ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא ןיוש ןענעז ,ןעדייּב

 ןעפָארטעג טשינ ן'עקלענַא ןיוש ךיא גָאה ,םייהַא ןעמוקעג
 טַאזגנַאל ןיא סָאװ ,ןעמהומ רעד ןױלּב ךיא ּבָאה ןענופעג ןוא
 יד ןיא ,הליפת ַא טגָאזעג ןוא רעמיצ ץרעּביא ןעגנַאגעגמורַא
 ףיז טימ טדערעג ךױה יז טָאה ןוליפת יד ןעשיװצ תוקספה
 ןענָאק לָאז ךיא ,רהיא טימ טנעגעזוצ ךלַאּב ךימ ּבָאה ךיא .ןײלַא
  ךיז טָאה רימ .טעניּכַאק ןיימ ןיא ןעגירקניירַא ךיז רעלענש סָאװ
 -ץלרעּביא עניימ ןענעכייצרעפ לעװ ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,טכַאדעג
 גנונדרָא ןיא ןעגנערּב טעװ ןוא ןעגיהורעּב ףךימ טעװ ,ןעגנוּצ
 ,טרימעגנייא רהעמכָאנ ךימ טָאה סָאד רעּבָא ,תונויער עניימ

 (גָאט ןױש זיא סע ליײװ ,טנייה רעגיטכיר רעדָא) ןעגרָאמ
 לָאז עקלענַא זַא ,ליוו ךיא .אשרַאװ ןייק ןערהָאֿפסױרַא ףיא לעװ
 -רָאג רהיא ןופ רעדָאּפ ךיא זַא ,העד רעד ןיא ןעגיטסעפעג ךיז
 ןעג'הורעב וצ ךיז טייצ ןעּבָאה יז לָאז לֹּכ.םרוק רעֶּבָא ,טשינ
 ,טנָאזעג רהיא ּכָאװ ךיא סָאװ ,םעד ס'מ ןעּבעלגיא ךיז ןוא
 לייוו ,רַאפרעד ךיוא ןערהָאפקעװַא ךיא ליװ ,טגָאזעג תמא םעד
 ףיא ןוא שינעגעגעג רעגידנעגרָאמ רעד רַאפ ךימ קעױש ךיא
 רעטפע .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןעגעלּבָא טלָאװעג סע טלָאװ
 .גײרַא ,אטח ןעסיורג ַא ןעגנַאנעּב ּבָאה ךיא זַא ,סיוא ױרימ טזייוו
 ןיא טייקנעּברָאדרעפ רענעגייא ןיימ ןופ טנעמעלע'נַא גידנערהיפ
 טשינ רעּבָא ָאד טגיל ,ןעוועג ןייר רעהַא יב ןיא סָאװ ,טלעװ ַא
 רעד ךרוד ךיז טָאה יז סָאװ ,ןירעד סטכעלש ןופ שרוש רעד
 ביל טשינ טָאה יז ןעכלעװ ,עשנעמ ַא טימ ןעדנוּברעפ הגותח
 ןיימ--שילַארָאמא רהעמ זיא סָאװ ?ןעּבָאה ּביל טשיג ןעק ןוא

 ,ץעועג-רהטַאנ ןעסױרג ַא ןופ קורדסיוא גָא יא טכלעו ,עגיל
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 טרעטשוצ סָאװ ,ךַאז ַא ,ןעשנעמ ַא וצ ןרעהעג סעקלענַא רעדָא
 !ץעועג עגיזָאדסָאד ןפוא ןעטסכילרהענוא'נַא ףױוא ןוא ןיטולחל
 רע בוא ,גידרעװמוא טרעװ דנאברעפ רעטסכילצעזעג עמַאס רעד
 סע העטשרעפ ךיא סָאװ ,ךיא ןוא .עּביל ףיא טשינ ךיז טציטש
 טמהענ סע זַא ,ןעלַאװש ַאוַא רַאפ סױרַא ךימ זייוװ ,רָאלק ױזַא
 ןעמוקסױא רימ טעװ רעמָאט ,קנַאדעג םייַּב המיאנַא םורַא ךימ
 סע ויא ,קילג םוצ ,לַארָאמ עטױט עגיָאדיד ןָאט וצ סױטש ַא
 ןיא רעכיז ןייז טשיג וליפא לָאז ךיא ןעװ .קערש עצרוק ַא רהעז
 קפס ןעטסנעלק םעד טשינ ךָאד ךיא ּבָאה ,טייקגיטכערעג ןיימ
 ןעטייװצ םעד ךיא טלהעפ טייקגיטכערעג עגיזָאדיד זַא ,ןירעד
 .ָאמ ןופ ןעּפיצנירּפ יד ןעהייווצ רעטרעװו ירד ,סנעגירעביא .דצ
 0 2 ,ּביל ּבָאה ךיא :טקַאפ ן'כרוד לַאד

 לַאמ רעט-10 רעש

 ןייק ןעמוקעג ןיִּב ךיא יװ ,םעדכָאג גָאט ןעטשרע םעד
 רימ זיא וָאשָאלּפ ןיא ,רעטיוט ַא יװ ,ןעפָאלשעג ךיא ןיּב אשראוו
 ןעגנערברעפ רעסעּב ןָאק ךיא לייװ ,סונימ עדעי דָאש ַא ןעװעג
 טָאה ףוס-לּכ-ףוס .ןעּביירש ךיא געלפ טֿכַאנײב ןוא ,ןעקלענַא טימ

 ,ךימ ךיֿפ ךיא להיפ טציא ףךיוא ,טרעטַאמעגנײא רהשז ךימ סע

 ךיא סָאװ ,סָאװטע ףימ םעש ךיא ,ןעטכַארט ךָאד ןָאק ךיא רעבָא
 ןעקלענַא טרָאד טוָאלעגרעּביא ןוא ָאשָאלּפ ןופ ןעפָאלטנַא ןיפ
 זעשּב רעּבָא ,גנורעלקרעד-עביל ןיימ ןופ טסָאל רעד רעטנוא

 קלח רענײלק ַא זיא ,יורפ רעטּבילעג ַא טימ ןָאט וצ טָאה ןעמ
 ףיא ךױא ,סירװעג .,ןעשנעמ ן'רַאפ ףךילסעה ֹױזֲַא טשינ תונדחפ
 יד טרערדָאפעג טשיג טלָאװ סָאד ןטװ ,ןעפָאלטנַא טשינ טלָאװ

 ,עּביל ןיימ ןופ טפנוקוצ
 -גיא-.עקלענַא "װ ,געט עכילטע ןיוש זַא ,רעֿכיז זיא סע

 רעדָא ,קרַאּפ ןיא גידנעריצַאּפש רעדָא ,הליפת רעד יב הירפרעד

 םעד ןעגעג רעטפע ךיז טגָאז--רעטומ עקנַארק יד גידנעסַאפמיױא
 ןופ טפַארק רעד טיול ןוא ?,ביל ךימ סָאה רע, :ןעליוו םענעגייא
 ףעכילגעמ ץלַא קנַאדעג רעד סיוא רהיא טזייוו ,ןעגנו רזח'רעכיא



 -שטיזַעקּנעש ךירגעה 538

 ךיז טּבעל רוטַאנ עכילשנעמ יד ,ךילקערש רעגינעו ץלַא ןוא
 ,קנַאדעג ן'טימ םולש יאדוא טרעװ יורפ יד ןוא ץלַא טימ ןייא
 .עגַארפ יד .ןײלַא טּביל יז זַא ,ךָאנ טרפב ,טּבילעג טרעװ יז זַא
 -רע רעד ןיא טלעטשעג ןילַא ךיז ךיא ּבָאה ,ךימ טּביל יז יצ
 ,ןעװעג הדומ ןיילַא ךיז רַאפ ךימ ּבָאה ךיא תעשּב ,טונימ רעטש
 ןעגיזָאדמעד ךיא טכַארטעּב טלָאמעד טייז ,ביל יז ּבָאה ךיא זַא
 טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יװ טקנופ ,ןעטייז עלַא ןופ קנַאדעג
 ,גנוגייצרעּביא רעד וצ לָאמעלַא םוק ךיא ןוא ,רימ ןעגעװ טשינ
 ּביל יז טָאה ,טַאהעג הנותה טָאה יז תעשּב .יװַא זיא סָאד זַא
 טָאה טַאהעג הנותח ןוא ,ןיקצימָארק טשינ רעּבָא ,ךימ טַאהעג
 -'גַא ןעמונעג טלָאװ עקלענַא ןעװ ,גנולפייוצרעפ ןופ זיולּב יז

 ןייז טימ ט'פושּכ'רעפ יז טלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ ןעכיל:העוועגנוא
 ןעפרָאװעגרעטנוא ךיז טלָאװ יז ןעו ,עעדיא'נַא טימ רעדָא םהור

 -יירג ץנַאג ןָאק ,רוטַאנ רעֿכילנהעװעגרעסױאינַא ןופ העפשה רעד
 .ןעסעגרעפ ךימ טלָאװ יז זַא ,ןייז ךעל

 טימ ןעהיצוצ טנַאקעג טשינ ךָאד יז טָאה יקצינמָארק רעּבָא
 הנותח רעד ךָאנ דלַאּב רע זיא ,םעדרעסיוא .תומולח-דלעג ענייז
 ,וָאכולג טוג סָאד טפיױקרעפ רע טָאה וצרעד ןוא ,ןערהָאפקעװַא

 טכַארטעּב ,ןעיורפ עדייג ןעװעג רעיײט ךילדנענוא ױזַא זיא סָאװ
 ןעמוק ןעמ זומ ,ויטקעיבָא ךילגעמ טייװ יװ ןייקצינמָארק ןעמ
 זַא ןוא רענּבָארד ַא שנעמ ַא זיא סָאד זַא ,גנוגייצרעּביא רעד וצ
 ןעהיצוצ ןענָאק לָאז סָאװ ,סנױזַא סיּפע ָאטשינ זיא םהיא ןיא
 ךיא ןיִּב לייװרעד .ןעזעו עדנעלהיפנייפ ןוא עלַאעדיא עגיזָאדסָאד

 טשינ ,ךילגײשרהַאװ ,ךָאנ ויא רימ וצ עּביל רהיא .ןעמוקעג
 ,טרָאװ סעדעי ןײמ טָאה רעּבירעד ןוא ,ןערָאװעג ןעשָאלעגסיוא
 .סױרַא ןוא רהיא ףיוא ןעקריװ טזומעג סיוװעג קילּב רעדעי ןיימ
 ןױלּב טשינ יז ךיא ּבָאה ןעגיוצעגוצ .ןעגנורענירע עסיז ןעפור
 קיטקַארּפ רעד ךרוד ןעּברָאװרעד טרעװ סָאװ ,ןעסיװ ןיימ טימ
 סָאװ ,טפַארק רעשיטענגַאמ רענעי טימ לּכ.םדוק רָאנ ,ןעּבעל ןופ
 =יט רעגיטֿכירפיוא ןיימ קנַאדַא ,רימ ןיא ןערָאװעג טקעוורעד זיא
 ,עּביל רעֿפ

 סײװ עקלענַא וַא ,ןעּבעגוצ וצרעד ךָאנ לָאז ןעמ ּבױא
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 רהיא טפַאשרעפ טָאה רימ םירוסי ליפיוו ,טוג טנעכייצעגסיוא
 יז וַא ,ןיקסגיטאינש טקישעגוצ רתיא ּבָאה ךיא תעשכ ,סולשעב
 ויא ךיילטימ עגיוָאדסָאד זַא ןוא רימ טימ ךרלטימ סיװעג סָאה
 לָאז ןעמ ּביוא--,רתיא ןיא ןערָשװעג ןעשאלעגסױא טשיג סיװעג
 סע ,ָאי ןעגָאז ךיו ךיא וומ טכַארטעּב ןיא ןעמהעג ץלא סָאד
 .םוא ץניװַא ריב ליפש ךיא רעֶָּא ןעּבעל ןעגעװ ליפש ַא טהעג
 ,ןעליפשרעפ טשינ ןָאק ךיא זַא ,ןעדנעטש

 ,טֿפערעג ליפיֹזַא ףיוא ךיז ךיא טלַאה טכיניה רעד ןיא
 טגיריטרעפ סָאװ ,רעגײא רעדעי טכערעג יא סע ליפיוו ףיוא
 ;גנונערפיוא ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא טשינ סע גָאז ךיא .ןעּבעל ןייז
 .רָאג ּבָאה ךיא .ךַאז יד גידנעטכַארטעב רעטכיג ןוא גיהור רָאנ
 ןופ ןיז ןעטיירב ןיא ןעגנוגייצרעּביא ןייק טשינ במה ףיא .טשיג
 םוש ןייק ,ןעּפיצנירּפ ןייק ,ןעּבױלג ןייק טשינ ּבָאה ךיא ,טרָאוװו
 סעיטקעלפער יד ןוא קיטירק יד טייה ,םיפ יד רעטנוא ןעדָאּב
 ַא רָאנ גָאמרעפ ךיא ,רימ ןיא ןעשָאלעגסױא ץלַא סָאד ןעכָאה
 טנַאמרעֿפ שנעמ רעדעי סָאװ ,ךאז ַא ,עיגרעגע-סגעפעל עסיוװװעג
 ןוא געװסױא ןייק טשינ טָאה עיגרענע עגױָאדיד לייו ןוא יז
 ּוצ להיפעג םיניא טרױירטנעצנָאק ךיז יז טָאה ,גנוסַאּפוצ ןייק
 / רעגיזָאדרעד רַאפ ךימ ךיא טלַאה טָא ןוא ,יורפ רעגיזָאדרעד
 ןוא ,עלעיורטש ַא רַאפ ,ךיז טקגירט סָאװ ,שנטמ ַא יװ ,עביל
 -יזקַע וצ ןערעהפיוא ךיא ףרַאדעּב ,ןערילרעפ יז לָאז ךיא בוא
 טשינ ךיא ּבָאה סָאװרַאפ ,ךימ טגערפ לכש ןימ ןעװ .ןעריטס
 ךיא סָאװ ,סָאד םהיא ךיא רעפטנע ,ץעקלענַא טימ טאהעג הנוחח
 ןייק טשינ שגעמ ַא ןיִּב ךיא :טגָאועג טַאהעג לָאמגיײא ןיוש ּבָאה
 יד ןוא עיסקעלפער יד :סענַאינ ייװצ .רעמורק א ראג ,רעמיילג
 אקוד יא סָאװרַאפ .טעװעדָאהעגּפױא יװַא ךימ ןעּבָמה קיטירק
 ןרעקנַא-סגנוטער ןיימ ןערָאװעג ערעדנַא ןייק טשיג ןוא ורפ יד
 .רימ ןופ ןעגנַאהעגּבָא ןעװעג טשיג יא סָאד .טשינ סײװ ךיא

 ױ ךיא טלָאװ ,יירפ ןעװעג טציא טלָאװ ץקלעגַא ןעוו
 .רָאג ךָאנ טלָאװ יז ןעװ רעּבָא ,שינעלקנעװק םרש ןהָא ןמונעג
 .ָאוצסױרַא ךימ םֶהָעש ךיא ..סײװ רעװ .,,טַאהעג הנותה טשיג



 ר
 ןלז

 ,שט7 יהלקבעש ךירנעה 6

 טשינ ױזַא ךימ טלָאװ סע זַא ,ךילגעמ .,.קנַאדעג ןעגיזָאדמעד ןעג
 .רהיא וצ ןעגיוצעג

 -ַאר ַא סיּפע ןופ ןעסָאלּפעגסױרַא טשינרָאג טלָאװ סָאד ןוא

 תגותתה ףױא קוק ךיא לייװ ,רַאפרעד טשינ ךיוא ןוא םויטנַאמ
 -גײמ עטרעטלערעפ עגיזָאדיד .עזָארּפ רעירג ףיוא יװ ,ןעבָאה

 -עב ןיא םוק ךיא זַא רעּבָא ,ךילרעכעל סיוא רימ ןעהעז ןעגנונ
 זַא ,גנוניימ יד ךיא זָאלרעד ,ןעטקַאפ ענעהעשעג טימ גנורהיר

 ויִּב ,'עקלענַא ןוא ךיז טריזילַאנַא גנַאל ױזַא אמתסמ טלָאװ ךיא

 ןעמונעגוצ רימ יז עלָאװ רעצימע

 לייוו ,ןופרעד ןעטכַארט ןעלעװ טשינ העסעּב טלָאװ ךיא
 .וצּבָארַא ךיז סיירג ןענעז ןוא ןעפיל עניימ ףיױא ןמגיל תוללק

 ,ןעסייר
 י

 . אנ רעט0720 רעד

 -ליטש ַא ,טעװ סָאװ ,רעבירעד טכַארטעג ךיא ּבָאה טנייה

 ,להיפעג ןיימ ףױא ןרעפטנע רימ טעװ עקלענַא ןעװ ,ןייז ,רעג

 ןןימ טּביל יז זַא ,ןייז-הדומ רימ טעװ יז ןעװ ,רעגיטֿפיר ,רעדָא
 טייקכילגעמ יד טשינ העו ךיא רעּבָא ,קילג ךיז רַאפ העז ךיא

 -ייטש ַא ,לָאז ךיא ןעװ זַא ,ךיז טכַאד רימ .סע ןעשרעהעג וצ

 ןָאט גָאזַא ןעמַאד יד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ,ווָאשָאלּפ ןיא ,רעג
 ןעקנוזעגניײא דלַאּב זױה עצנַאג סָאד טלָאװ ?!טג, :טרָאװ סָאד
 דיר םוש ןייק ןָאק םעד ןעגעװ ,דרע רעד ןיא ףיט ןערָאװעג
 -ומ סעקלענַא ייס ןוא עמהומ יד ייס ,עדייג לײװ ,ןייז טשינ
 טשיג רעֿכיז ןעטלָאװ ןוא ךַאז ַאזַא ףיוא טֿכעלש ןעקוק ,רעט

 ,ֿפַאלק ַאזַא טבעלעגרעבירַא
 יד טָאה יז .ענעגייא סָאד ךױא ויא ןעקלענַא טימ ןוא

 טעװ יז וַא ,ךָאד ןוא ןעמאד עטלַא יד יװ ,ןעננוניימ ענעגייא
 .סױרַא רעכיז ךיא לָעו ,ביל ךימ טאה יז זַא ,ןעגָאז רָאנ רימ
 יעג ן'טימ ןעּבעלניײיא ןעוומ ךיז טעװ יז ןוא ,טרָאװ סָאד ןעגָאז

 טג א ןוא ,ָאטשינ זיא געװסיוא רעדנַא ןייק .טג ַא ןעגעװ קנַאד
 עמהוש יד ןעװ ,טלָאמעד טשרע ןייז טלָאמעג ןענַאק ךיוא טעװ
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 טּביײלב סע .ןעגױא יד ןעֿכַאמוצ ןעלעװ רעטומ סעקלענַא ןוא

 ןיז ןעּבעג רעדָא טעװ יקצימָארק ,ןעטרַאװ :ךַאז ןייא רָאג

 -.קעװַא ךיא לעװ לַאּפ ןעטצעל ןיא ,טשינ רעדָא ףיורעד המּכסה

 ךיא לעװ טג םעד ןוא ,ןעידניא ןייק שטָאֿכ ץ'עקלענַא ןערהיפ

 .טשינ רימ ןעלהעפ ,קילג םוצ ,ןעליװ ןייז ןעגעק ןעצעזכרוד ןיוש

 .ןעלטימ ןייק

 א ,ץיַא ףױא טײרג ךיא ןיּב ,רימ ֹוצ ךייש ןיא סָאװ

 ןיא אפוג ךימ טגיטכערָעּב גנוגייצרעּביא עכילרעניא עפיש יד 6

 רעכילגהעועג ןייק טשינ ןיוש סָאד זיא טציא ,ןעגױא עניימ

 ןײמ טרירטנעצנָאק זיא סע ןעכלעװ ןיא ,?להיפעג ַא רָאנ ,ןַאמַאר

 עגיימ טגיטכערעב טפַארק ןוא טייקגיטכירפיוא ןייז .ןעזעװ ץנַאג

 .ץעקלענַא ֹוצ טגונּב םישעמ

 זַא ,ז רעכױרעפ ךיא תעשּב ,ד רָאנעג ךיא ,סייװ ךיא

 ךיא ןוא ,רעטסעװש ַא ןיא יװ ןױלּב רהיא ןיא ךיז גיטיונ ךיא

 ,טשינרָאג רעדָאֿפ ךיא זַא ,יז רעכױרעפ ךיא תעשב ,יז ראנעג

 ןיא רָאנ תואמר עכילקערש ַא ןעװעג טלָאװ ץלַא סָאד רעּכָא

 ײװ ,רהעמ טשינ ןעװעג טלָאװ עביל עצנַאג יד ןעװ ,לָאפ םעד

 -םױא'נַא רחעז זיא עביל יד יװ ױזַא רעּבָא .תואמר קיטש ַא

 ייד ַא יװ רעדָא קיטקַאט ַא יװ רהעמ טשינ סָאד זיא ,עגיטֿכיר

 טוּבירטַא רעגיטיג א זיא קיטקַאט אוַא ,להיפעג ןופ עיטַאמָאלּפ

 ,ןעלטימ ערטיכ לָאמליײט ןעֿבױרּבעג עט'סנק'רעפ וליפא .עּביל ןופ

 .רעדנַאנײא ייצ תודוס עקשטיניילק ענעדישרעפ ןעגירקוצסיורַא

 -ַעד ליפא גיטכירפױא ךיא ביילברעפ ,ףימ וצ ךייש זיא סָאװ

 .ןעלטימ ערטיכ ענעדישרעפ וצ-טכַארט ךיא ןעוו ,טלָאמ

 5843 רעשט 21 רעד

 .לָעטיצ ַא ןייז ליה ךיא זַא ,ןעקלענַא טגָאזעג בָאה ךיא

 לײװ ,ןײלַא רַאפרעד ןױש תמא'נַא זיא סָאד ןוא ,טגיטפעשעּב

 םעד ןערהיפרעפירַא ךיא לעװ םדוק ,טגָאזעג רהיא סע ּבָאה ךיא

 ןעגורָאגײא לעװ ךיא ואװ ,אשרַאװ ןייק סעיצקעלָאק סרעטַאפ

 ,"רעפ סעקלעגַא ןייז טעװ סָאד ,סיקסװָאשָאלּפ יד ןופ ייומ א
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 סלַא ןעמוק טעװ סָאװ ,ךַאז עכילצונ עטשרע יד ןוא טסניד
 ךיא זַא ,סױארָאפ ןיוש העז ךיא .עּביל רעזנוא ןופ אצוי-לעוּפ
 רעשינטילַאטיא רעד טימ ןָאט וצ גינעװ טשינ ןעגָאה ָאד לעװ
 .רעפ סָאװ ,ץעזעג ַא סיּפע ןַאהרַאפ זיא טרָאד לייוו ,גנוריגער
 .ײקֿבילמיטטלַא עגעדישרעפ דנַאלסױא ןייק ןערהיפוצסיורַא טרהעוו
 וצ ןוש טרעהעג סָאד רעּבָא ,קרעווטסנוק עלופטרעו ןוא ןעט
 ךופ ענָאדַאמ יד זַא ,ךימ ןהָאמרעד ךיא ,ךֶא ,טַאקָאװדַא ןיימ
 .םניק ןיימ רַאפ טמיטשעּב טָאה עטַאט רעד סָאװ ,אטַארעפָאטַאט
 לעװ ךיא .עיצקעלָאק ןיימ ןיא ךיוא ךיז טניפעג ,הלּפ רעגיט
 ףימ טצװ יז לײװ ,ןעקישסױרַא דלַאּב יז לָאז ןעמ ,ןענררָארעּפ
 ,ןעמוק ןוגוצ ָאד

 ,לָאמ רעט-22 רעד

 רעגיזָאדרעד !טֿכעלש ןיא "הטַאג סנעשנעמ סעד יװ ,ךאד
 סעפעטס עטייװ יד ןיא םורַא טרָאד ךיז טהערד סָּאװ ,יקציננרק
 רעטסילפעג ָאד טרעװ ּבייװ ןייז תעשַּב ,ןעגָאילימ ענייז בילוצ
 תערפ ךיא .ךילרעֿפעל רהעז סיוא רימ טהעז ,רעטרעוו-עב"לק עסיז
 ףױא ףרָארעּב קנַאדעג רעגױָאדרעד סָאװ ,סיואראפ ןיוש ךימ
 לעװ ,ןייא טשינ רהיא טלַאפ רע ּביוא ןוא ,ן'עקלעגַא ןעלַאפנייא
 .יױא ענעפָא טימ ןהעזרעד ץלַא לָאז יז ,ןערַאטסוצ ןיוש ךימ ךיא
 .רעד טרעדלישעג גיטרַאסיױרג טרעװ יקצימָארק רעצנַאג רעד .ןעג
 .עגרעביא טָאה ןוא ווָאֿכולג טוג סָאד טפיוקרעפ טָאה רע סָאװ ,טימ
 רע ...פָאק ן'רעביא ךַאדּבָא םענעגײא'גַא ןהָא ןעמַאד יד טזָאל
 סעדָא ןיא ןעצעזעּב ךיז ןעלעװ יײז זַא ,טנײמעג "אדוא סָאה
 ןוא ןערָאװעג קנַארק זיא ענילעצ יורפ רעּבָא ,וועיק ןיא רעדא
 .וָאשָאלּפ ןייק טכַארבעג ן'עקלענַא טימ יז טָאה טייהקנָארק יד

 יא רעטומ סעקלענַא זַא ,טסואװעג ךָאד טָאה רע רֹעֹּבָא
 ךָאנ ןָאק יז זַא ,ןהעוסיוארָאפ טפרַאדעּב ךָאד רע טָאה ,ךַאווש
 ןעבילברעפ עקלענַא טלָאװ טלָאמעד ןוא .ןערעװ קנַארק טסנרע
 .ָאפ ףשפא ,ןעטסגנַא ןוא ?וגאד ערעװש טימ טגיטסעלעּב ,ןיילא
 טייצ עצנַאג יד ןעגנײרברעפ לָאז רע ,ןעטפעשעג ענייז ןרעד
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 טָאה טָאװ וצ ָאט ,ױזַא ויא סָאד בױא רָאנ .חרזמ ןעטײװ ןיא
 ?טַאהעג-הנותה רע

 טפַאשקנעּב ןיימ .ָאשָאלּפ ןייק קירוצ ךיא רהָאפ ןעגרָאמ
 ףיױא קוק ַא ןעּפַאכ רימ ךיז טליװ בגא ןוא ,ָאד ךיז ססקַאװעצ
 .סוא ךיא ליװ םורַאוזַא זַא ,רימ ךיז טכַאד לָאמליײט .ןץעקלעגא
 סָאװ ,רעטרעװ עלַא יד ךָאג .טײקכילטרָאװטנַארעֿפ יד ןעדיימ
 טציא ,ןערהָאפקעװַא טפרַאדעּב ךיא ּבָאה ,טגָאזעג רהיא ּבָאֹה ךיא
 זיא רשמא ,סײװ רעװ .קירוצ ןערחטקמוא ךימ ךיא ןומ רעּבָא

 ,?רימ ךָאג יז
 -ַאלק ייב ןוא סיקסניטַאינש יד ייּב ןעװעג ךיא ןיִּב טנייה

 ךיוא ןיב ךיא ,םייתרערגיא ןעּפָארטעג טשינ יז ּבָאה ךיא ;ץער
 .יזָאדיד .ַאקצירָאק סַאדַאמ--טייהנעש רעטסואוועּב רעד יי ןעועג
 .עטיה-יײקָאשז 8 יװ ,עילימַאפ עשירָאטסיה ףהיא טגָארס יורפ עג
 טימ לעשטייב ַא טימ יװ ,ןפרַאש רחיא טימ טנָאלש ןוא על
 ךיא ןיִב ןענעװטסעדנופ ,ןײרַא םינּפ ןיא טפערט ןעכלעוו
 טימ טריטעקָאק טשינרָאג טָאה יז ,טרהעקרעפ לייב א ןהָא קעװַא
 ןעטייװ ןהעצפופ ַא ךָאנ ןעֿכַאמ טלָאװעג ךיא ּבָאה םעדכָאנ .רימ
 ,טלָאװעג טלָאװ ךיא .סעטרַאק-טיויװ עגיימ ןופ ףליה רעד טימ
 ,אשרָאװ ןיא ןיױאװ ךיא זַא ,ןעגיימ לָאז םלוע רעד

 סעיצקעלָאק טרעטָאפ םעד ןעלקעּפרעּבירַא סָאד יװ יט
 ןופ גיִגנעהּבא ןעצנַאגניא זיא סָאד תמחמ ,טשינ ךימ טגידירפעב
 ,הימ ןיימ ןופ טשיג רֶעֹּבָא ,םיקתממ עגײמ ןוא ןעליו ןיימ
 ןָאט ָאד לָאז ךיא סָאװ ,רעפירעד יקַאט ךיא טכַארס

 ןעטלאוורעפ גנולעטש ףעכילטפעשלעועג ןיימ ןופ ןעשגעמ
 .לָש ןעטלַאװרעֿפ יז רעֶּבָא ,רעטיג שנעגײא יד טימ ןנוא יב
 ןענעז ייז ןעשיווצ .רימ ןו רעגרע ךַאנ ,טֿכעלש רהָעֹז בור-יפ
 םיביא עלַאר 8 סיפע ןעליטש סָּמװ ,ןעשנעמ שכילטש ןאהראפ
 זַא ,טגָאג רעהירפ ןױש ּבָאה ךיא .ןעבעל ןעכילטּפַאשלעזעג
 .עיטַארקַאמעד ןוא עיטַארקָאטסירַא ןיא ןעשנעמ ךָאנ ןעליפש ָאד
 / ףמַאק רעד סָאװ ,עניװַא יז ןעשיװצ ָאד ןענעז רעגירעד ךוא
 .?ץװצסנעכעל ַא יי/ ריב ןיא ןעננומערטש עשיטַארקָאמעד יד טיפ
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 ןיא סָאד זַא ,גנוניימ רעד ךיא ןיִּב ,רימ וצ ךייש ויא סָאװ
 יװ יױזַא רעּבָא ,ןעטרָאּפט ערעדנַא עלַא יװ ,טרָאּפס ַאזַא ךיוא

 ןעגילייטעּב טשינ ךימ ךיא ליװ ,ןַאמסטרָאּפס ןייק טשינ ןיּב ךיא

 ,ליּפש ןעגיזָאדמעד ןיא
 -עד ןעװ ,ןעװעג טשינ ליּפש ןייק וליפא טלָאװ סָאד ןעוו

 ףימ ךיא טלָאװ ,ןיז רעשיטקַארּפ ַא סיפע ןעגעלעג טלָאװ ןיר
 ,רעפמעק יז ןופ דצ ַא סיּפע ןָא ןעסילשנָא טגָאקעג טשיג ךיוא
 .ָאמעד יד .ײז וצ עגונב רעקיטפעקס רעסיורג ַא ןיִּב ךיא לייוו
 ןופ טייל יד טשינ .ה ,ד ,אחינ טשינ ןיטולחל רימ ויא עיטַארק
 ךיז ןעטלַאה סָאװ ,עגינעי יד רָאנ ,גנומַאטשּבָא רעשיאײבעלּפ
 עיטַארקָאטסירַא רעד ןעגעװ ןוא .ןעטַארקַאמעד עטריטנעטַאּפ רַאפ

 ץנעטסיוקע רהיא ןופ ןיז רעד בוא זַא ,גנוניימ רעד ךיא ןיִּב

 יז ןופ ןעטסניורעפ עשירָאטסיה יד ףױא תמאב ךיז טציטש
 עגיזָאדיד ןופ לייט רעטסערג רעד ןנוא ייּב רעכָא ןיא ,תובא

 ןעגעמ ןעטַארקָאטסירַא יד ןופ םישרוי יד זַא ,אוַא ןעטסנידרעג

 ,סנעגירעּביא ,ןעּבױלג םידדצ עדייּב .ּפָאק ןפױא ׁשָא ןעטיש ךיז
 -יוידניא עכילטע ןופ רשפא םהַאנסױא רעד טימ ,ךיז ןיא טשינ

 לעטשנָא'נַא ןעכַאמ עֿכנַאמ ,שירָאנ סרעדנוזעּב ןענעז סָאװ ,ןעמוד

 ךיא יװ ױזַא רעּבַא ,ןעקעװצ עכילנעזרעּפ ּבילוצ עגיטֿבירפיוא ןופ
 טשינ ןעצנַאגניא רימ גוט ,ןעֿכַאמ טשינ לעטשנָא ַאזַא ללכּב ןָאק

 ,ףמַאק רעד

 =עב ןענָאק לָאז ךיא ,רַאֿפרעד זױלּב ןעטיײּברַא ליװ ךיא
 ,טריטלַאקע רהעז ןיא עקלענַא .יורפ עטבילעג יד ןעהיצוצ רעס

 רעבירעד יקַאט ןוא ,רימ וצ ןעהיצוצ רהעז יז טעװ סָאד ןוא
 -הענרעפ וצ ןובשח רערעטכינ רעד ןוא עילציּבמָא יד רימ טסייה

 א ,טפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש ענעהעזעגנַאי'נַא סיּפע ןעמ

 ןעגױא ערהיא ןיא ןעביהרעד ןענַאק ךימ לָאז סָאװ ,גנולעטש
 -יױַא לעװ ךיא .ענעשעק ןיימ ןעטײגרַא לָאז ,סָאװ ,ןענַאװ זיּב

 -רעפ ןעציטש לעװ ךיא ,טעיצקעלָאק סרעטָאפ ןיימ ןעלקעּפרעג
 ןעמ ואו ,דלעג ןעּבעג לעװ ןוא תורבח ץעגיטעטליואוו ענעדיש

 : שי ןעפראדעב טעװ
 .יװ ,יורכ ַאוט ןופ גנוק ריוו יד זיא רַאּברערגאװ יװ רעבֶא
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 ןהֶא עינעג, רעטכע'נַא רהיא טימ ךיז טנעגעגעּב טָא !עקלענַא

 םיוק ןוא ,ךיא יװ ,שנעמ רעזָאלצונ ןילסילשסיוא'נַא ,"לעפטרָאּפ ַא

 וצ טעטכילפרעפ ןיױש ךי רע טריּפש--טנעגעגעּב ךיז ןעמ טָאה

 יייט רעד .העּפשה רהיא ןהָא רָאג ןוא ךַאז עטוג ַא סיּפע ןָאס

 -יצוצוצ ןעלַאפעגנייא לָאמַא ויא רימ בוא ,ןעמהעג ךימ לָאז לעװ

 לַעװ ךיא סָאװ ,םעדכרוד ןירעגיװ ַא רעדָא ןירעוירַאּפ ָא ןעה

 ןיק רעדָא ןירַאּפ ןייק סעיצקעלָאק סרעטָאפ ןיימ ןעּביירשטיױא

 ,ןיו
 ןופ טנהָאג ןיו ליװ ךיא לײװ ,ָאשָאלּפ ןייק רהָאּפ ךיא

 ,ל'כאלמ ןעטוג ןיימ

 ַאמ רעט-2 רעד

 ,טגעלעגּבָא לײװרעד ךיא ּבָאה װָאשַאלּפ ןייק העיסנ יד

 טיפע וצ טייצ רעד רַאפ ןעמוק לָאז עקלענא זַא ,ליװ ךיא ליײוו

 יערט וצ טערַאטסעג ךימ ףךיא ּבָאה טייצ עצנַאג יד .סולשעּב א

 -צג ּבָאה ךיא .ןעמהעננָא טעװ יז סולשעּב ַא ראפ סָאװ ,ןעפ

 םעד ןעּבײרש טקעריד טנָאקעג טשינ טלָאװ עקלענַא זַא ,טסואוו

 -רעפ יקסװָאשָאלּפ לײװ ,וצ ךימ םהעג ןוא ןערהָאפוצ םוק, :ןַאמ

 וליפא ןָאטעג טשינ סע טלָאװ יז ",עּביל ןייז טימ ךימ טגלָאּפ

 טַאס ַאוַא רַאפ ,טסַאהרעפ ךימ טלָאװ יז ןעװ ,לַאפ םעד ןיא

 ןעגעװ טשינ ןױש דײר ךיא .רוטַאנ עטַאקילעד וצ ַא יז טָאה

 -וצ ַא רַאפ טייהנעגעלעג ַא טקורעגרעטנוא טלָאװ טָאד זַא ,םעד

 טלָאװ עקלענַא ןוא ,ןיקצימָארק ןוא רימ ןעשיוװצ סױטשנעמַאז

 טלָאװ ענילעצ ירּפ לײװ ,רעטומ עקנַארק יד ןעזָאלרעפ טזומעג

 ,וָאשָאלּפ ןופ דיײהרעקנַארק ןערהָאפקעװַא טשינ ךָאד

 ּבָאה ךיא ןוא ,ערעװש ַא ךילקריװ זיא עגַאל סעקלעגַא

 -רעּביא ןעסָאלשעּב ךימ ּבָאה ךיא רעדייא ,טֿכַא ןיא ןעמונעג סע

 "מוא ךימ בָאה ךיא זַא רעּבָא .גיצרעהנעפָא רהיא טימ ןעדיירוצ

 יעג םייּב המיא'נא ןעלַאפעּב ךימ ןיא ,וָאשַאלּפ ןיא טרחעקעג

 -| רעד ןיא ןעסילשרעפ לָאמַא ךָאנ ךיז ןָאק עקלענַא זַא ,קנַאד

 ךימ ןעטײקכילגעמ עלַא טימ ןערַאטס ךיז טעװ ןוא רעמיצ טרעט
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 | .דנזעג סענילעצ יורפ ףיוא ןעפורע: בָא ףיז טלַאװ סָאד ןוא טקרעמעב סע ןעטלָאװ עגילעצ יורפ ןוא עמזומ יד ,ןעגױא יד ןיא ןעפרָאװעג קרַאטש ך טלָאװ סָאד .ךילגעמ .גוא סע זיא ךַאד ןיא רעטנוא ,ףרָאד ןיא גידנעניואוו .,טגיה רעב ךימ ךיא ּבָאה רֹעּבָא םֹורָא סונימ א ןיא / ,ןעדיימוצסיוא
 ףהעשעג יקַאט זיא יװַא ןוא ,רימ טימ ןעדייררעב -יִא טסנרע ןעלעװ אמתסמ טעװ ןיילַא עקלענַא זַא ,ןעוועג-רעשמ נָאה ךיא ,םעד ןופ ןעדײר טשיג ךיא לעװ רהעמ זַא ,טרָאװ א רימ ןופ ןעגירקסױרַא :ָאי "ז סָאה לעטימ ןייא !עּביל ןיימ ןופ רהיא טימ ןעדייר .וצ ןערהעװרעפ רימ יז טעװ ןעלטימ ַא רַאֿפ סָאװ טימ רעּבָא ,ןעכערּברעפ סיורג ַא "וו ,ןעזייווסיוא טייקגיב .יגֹכָאנ עניילק עדעי ,טייקנעדיישעב רחיא בילוצ ןוא ןעּפיצנירּפ טרהיא בילוצ ,רתיא טעװ ,םעדרעסיוא ,ןעיורפ שטַארייהרעפ ךיל .גהעועג םהיא ןעלעטש סע יװ ,דנַאטשרעדיװ ןרעסערג ַא ךס א ןעלעטש טעװ יז ןוא טגָאועג ןיוש רהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד לָאמַטֿכָאנ ן'רזחוצרעּביא ןעבױלרעד טשינ ךָאד רימ טעװ ,ןעּביל טשינ ךימ לָאז יז יװ ,עקלענַא וַא ,טנעכערעג ּבָאה ךיא
 .לָאֿפ ןוא רענייר סָאװ טףייו ,היד וצ ךיילטימ ןיימ טשיג ןוא ךייר ענייד טשינ--ןעפלעהסױרַא טשיג ךיד ןעלעװ סע .אפוג ריד ןעגעג רהעװעג ַא םהיא ןופ ןעכַאמ ןוא טגעמוגרא ןעדעי ןײד עקשטנעה ַא יװ ןעהערדסיוא ןָאק ךיא זַא ,טקישעג יװַא ךיא ןב וצרעד ,עּביל ןופ טכער יד ןיא ןוא תמא ם'ניא רָאֹנ סע ליא ,ןעטנעמוגרַא עסיוועג ןיא ןוא תמאבפ סיּפע ןיא ךָאנ ביולג ךיא ףיוא לייוו ,םיחוּכיו םוש ןייק ןיא ןהעגנײרַא טשינ רימ טימ לָאמ .גייק טסלָאז ,עקלענַא ןיימ ,ָש ותמא ןייא ויולּב ןייז ןָשק טלעװ רעד ףיױא זַא ,ןאלמ ַא ןופ עיווליא'נַא ,גיבייא ףיוא ליומ סָאד ןעֿכַאמוצ ןוא ּפָאק םעד ןעזָאלּבָארַא יװ ,רהעמ טשינ ןעּביילג .רעפ רימ טעװ ,ןעגָאזסױרַא ייז סעו יז דךלַאביװ זַא ,טבױלגעג ,גיטנעק ,טָאה יז .הֹּכ רעיײז ןיא טביולגעג טָאה ןוא ןעטנעמוגרפ ערהיא טיירגעגוצ טַאהעג ןיוש טָאװ רנק םירָא ןיימ זַא ,םינפא ,רעטנומ ץנַאג ךימ יז טָאװ טקוקעגנא רעּבָא ,טרהעצעגּבָא סָאװ .טע ץעקלעגַא ןענופעג ךיא ֿבָאה ,רָאשָאלּפ ןייק ןעמוקעג
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 ךימ וטסעװ רהעמ ץלַא ,ןעזײװסױרַא ךיז טסעװ וד רענעמָאק
 סָאװ ןוא ,עביל ךיד ךיא לעװ רעקרַאטש ץלַא ןוא ןערהיר
 .עּב ךיד ךיא לעװ רהעמ ץלַא ,ןעּביל ךיד לעװ ךיא רעקרַאטש
 .הערט-לידָאקַארק ןיולּב ריד רַאֿפ ךיא בָטִה טרּפ םעד ןיא ,ןרהעג
 ןיימ טקרַאטשרעּפ ךָאנ טרעװ ,סױא-ןעגיר יז תעשב סָאװ ,ןער
 היירק-עביל רעט'פושכ'רעפ ַא ןיא סָאד ,טייקגיטשרודטולג

 ףפית ךימ ךיא ּבָאה ,'עקלענַא ןהעורעד ךיא בָאה ןוא
 :מעד ןיא .,ןיירק-עגיל ןעט'פושּכרעפ ןעגיזָאדמעד ןיא טריּפשרעד
 ,וָאשָאלּפ ןייק טױהעקעגמוא ףימ ּבָאה ךיא ןעװ ,גָאט ןעבלעז
 רעד ףיוא טלעמערדעג טָאה ענילעצ יורפ תעשכ ,טײצ-גָאטימכָאג
 .טימ לָאז ךיא ,ןעכייצ ַא ןעבעגעג עקלעגַא רימ טָאה ,עדנערַאוװ
 טָאה סָאװ ,טֿכױעג רהיא ןופ .קרַאפ ןיא רעפיס רחיא טימ ןהעג
 ּזַא ,ןענַאטשרעפ ךיא ּבָאה ,טסנרע ןייז טימ טשַאררעּביא ךימ
 ךָאג קעװַא ףכיה ןיּב ךיא ןוא ,ןעדייררעּביא רימ טימ יז ליװ טציא
 רעד ןופ טרעטייװרעד ךיז ןעפָאה רימ רהעמ סָאװ רעבָא ,רחיא
 .טסיירד רחיא ןערָאלרעפ עקלענַא טָאה רהעמ ץלַא ,עדנערַאװ
 ףהיא זַא ,ןערָאװעג סָאלּב זיא יז וַא ,טקרעמעב ּבָאה ךיא ,טייק
 טשיג ןױש טָאה יז יה יֹזַא רעכָא ,עיגרענע ענעגייא יד טקערש
 .טשינ ַא טימ ןעדייר ןעבױהעגנָא יז טָאה ,קירוצ ןעּפַאכ טנָאקעג
 /:םיטש רצרעֿפױז

 -עג ןיב ךיא ףךילקילגנוא יװ ,טסואועג טסלָאװ וד ןעוו--
 ..געט עכילטש עטצעל יד ןעװ

 --ןעּבעל וצ טֿפײל יװַא זיא רימ זַא ,וטטניימ עשז-ןיוש--
 ,טרעפטנעעג ףךיא בָאה

 ּוצ ךיא ּבָאה רעבירעד ןוא ,טשיג סע ןיימ ךיא ,ןיינ---
 ,ץלַא טסחעטשרעפ וד זַא ,סײװ ךיא .,השקג עסיורג ַא רהעז ריד
 וד זַא ,ךיא ףָאה רעּבירעד ןוא ,טוג ןוא גיטומסיורג טויב וד זַא
 לײװ ,ןירעד רעֿפיז ןיּב ךיא ןעפרַאװּבָא טשינ השקּב ןיימ טסעוװ

 - ,ךיד ןעק ךיא
 ?וטסליװ סָאװ ,רימ גָאז--

 .סרָאד ןוא דנַאלסױא ןייק ןערהָאפקעװַא טזומ וד ,ןָאצל--
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 "מיא ןייז טעװ עמַאמ יד ןענַאװ ןויִּב ,גנַאל יװַא ןעּביײלּברעפ

 .וָאשַאלּפ ןעזָאל עפ וצ דנַאטש

 ןרעדָאפ יז טעװ סָאד יקַאט זַא ,רעכי ןעװעג ןיּב ךיא
 טכװעג טלָאװ ךיא יװ ,ןעגיװשעג סונימ ַא ייּב ךיא ּבָאה ךָאד

 ,רעֿפטנעינַא -

 טסנָאק ןוא תושר ןייד ןיא ןעצנַאגניא ךימ ןיפעג ךיא--
 - .ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה .,טסהעטשרעפ וד יװ ,רימ טימ ןָאט
 ןייק סױרַא ךימ וטסּבײרט סָאװרַאֿפ ,תותּפל ,רימ גָאז רֶעֹּבָא
 ?רנַאלסױא

 .ןײלַא ךָאד טסהעטשרעפ וד רעֹּבָא ,טשינ ךיד ביירט ךיא---
 .,.סָאװרַאֿפ

 "ףעיורט ןעגיטכירפיוא טימ טגָאזעג ךיא ּבָאה--,סייוו ךיא--

 בירקמ ריד רַאפ טלָאװ ךיא לייװ רַאפרעד-- ,טײקמַאזכרָאהעג ןוא
 ךעװ זַא ,סייװ ךיא ;סניימ טולּב עלעּפָארט עטצעל סָאד ןעוועג

 -עוװ וצ ןעגָאלשרעד הנּכס ַא ןיא ןהעטש טציא לָאז זנוא ןופ ץימע
 31 ,טסורּב ןימ טלעטשעגרעטנוא ךיא טלָאװ ,ץילּב ַא ןופ ןער
 ,זורצ עלַא ןעגָארטעגרעּביא ןרעג טלָאװ ךיא זַא ,ךיד ןעצישעּב
 רעּביל ךיד ּבָאה ךיא לייװ ,ןעּבעל ןיא ןעֿפערט ךיד ןענָאק סָאװ
 ,,אטה רעסיורג ןיימ טגיל ןירעד טָא ןוא ,ןעבעל ןופ

 ראמרעד--,טדערעגסױרַא טייקגירעוש טימ יז טָאה---,ןיינ--
 ץעש ןוא ביל ךיא ןעֿכלעװ ,ןַאמ ַא ןופ ּבײװ ַא ןיּב ךיא לײװ
 ,,ך"ר עגױזַא ןערעה טשינ ליװ ךיא לייװ ןוא

 -צג לעסיורט ַא גנולצולּפ ךימ ןעּבָאה סעּכ ןוא דלודעגנוא
 טגָאז עקלענַא זַא ,סייװ ךיא .קנופ רעשירטקעלעינַא יװ ,ןָאט

 .עטשרעפ ןַאמ םוצ גנוטכַא ןוא עּביל טימ זַא ,תמא םעד טשיג

 ןיא ךיז ןעניפעג ייז תעשּב ,ןעיורפ עטַארײהרעפ עלַא ךיז ןעל
 רו םוש ןייק ויא תהמשנ רעד ןיא ייז ייּב ןוא ,רעטנָאלּפ ַא
 סעקלענַא .ןעדיײר ייז עֿכלעװ ןעגעװ ,ןעלהיפעג ענעי ןופ ָאטשינ

 ףיא זַא ןעװרעג עניימ רעּביא ןָאטעג ּפַאלק ַאזַא ןעגָאה רעטרעוו
 ּוד, :ןעיירשסיוא טשינ ןוא ןעטלַאהניײא טנָאקעג םיוק ךימ ּבָאה
 טסצעש וד ןוא ביל טשינ םהיא טסָאה וד ליײיװ ,ןעגיל טסגָאז
 .עגנייא רימ זיא עגר רענעגיא רעד ןיא רעּבָא "!טשיג םהיא
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 הא ,ןעפעשטױא רלַאּב ךױ טעװ עיגרענע רהיא זַא ,ןעלַאפעג

 :טרעפטנעעג הענכה טימ טעמּכ ךיא ּבָאה רעגירעד

 .קעװַא לָעװ ךיא ,עקלענַא ,רימ ףיױא ןייּב טשיג ייז--

 | ,ןערהָאּפ
 סע ןוא ,ּבָא יז טכַאװש הענֿכה ןיימ זַא ,ןהעזעג ּבָאה ךיא

 -עלּב ַא ןעטירענּבָארַא יז טָאה גנולצולפ ,רימ ףיוא גנַאּב יז טוט

 יז ןעקילפ םהיא ןעמונעג שיאעװרעג ןוא לעגייווצ א ןופ לעט

 ךי טָאה טסורג יד ,ןענײװ וצ טשיג--חוּכ ַא ןָאטעגנָא ךיז טָאה

 .ןייװעג םעגעטלַאהעגנײא ןופ טלעפַאצעג רהיא

 המשג רעד ןיא ףיט זיִּב ןעועג טלעסיורטוצ ךיוא ןיּב ךיא

 :טגָאזעגסױרַא ךיא ּבָאה טייקגירעווש סיורג טימ ןוא

 ץלַא ליװ ךיא סָאװ ,ןרעדנואוו טשינרָאג ךיז טטלָאז וד-

 סע זיא ףוס-לּכ-ףוס לייװ ,גנודייש ןופ טוגימ יד ןרעטייוורעד

 ןוש ריד ּבָאה ךיא ,גנוגידילעּב עכילקערש ַא רימ רַאפ ךָאד

 -עטָא לָאז ךיא ,סָאד רעסיוא ,טשינרָאג רעדָאּפ ךיא זַא ,טגָאזעג

 ףױא ןעקוק ןענָאק לָאז ןוא ,הד סָאװ ,טפול ענעגייא יד ןעמ

 ךָאד ןוא ,ךס ןייק טשיג זיא סָאד זַא ,תודע'נַא ןיא טָאג ,ריד

 -הענוצ סע רימ טסליװ וד ןוא ,.קילג ץנַאג ןיימ ןירעד טגיל

 ןעגנערברעפ ,רעהא ןעמוק געמ רעדעי :טֿכַארט ַא רָאנ ביג ,ןעמ

 רימ טויב וד לײװ ,טשינ ךיא רעּבָא ,ריד ףיוא ןעקוק ,ריד טימ

 תוירכא ןימ ַא רַאפ סָאװ .ערעדנַא יד יװ ,רערעייט ךילדנענוא

 ףיד .עגַאל ןיימ ןיא טונימ ןייא ףיוא ןיירָא-העג ! לַאוקיש ם'גופ

 ײָאדיד טגַאקעּב טשינ ןזיא ריד ליװ ,רעװש ,ךילריטַאג ,סע יא

 ,רעשמ טויב וד רעדָא ןַאמ סעד ביל טסָאה וד ,טײקטסוּפ עקיז

 וד רעּבָא ,סנײאצלַא טעמּכ זיא סָאװ ,ףיל םהיא טסָאה וד זַא

 ,ףהָעזגײא טסעװ ֹוד ןוא טרָא ןיימ ףיױא עלײװ ַא רָאפ ךיז לעטש

 א ךָאד ףרַאדעּב ןעמ ,טױט ןופ ערעגרע'נַא זיא עגַאל ןיימ זַא

 וַא ,ןפרעד וטסייװ יצ .תונמחר לעסיב א ןעבָאה ךיוא רימ רעב

 רימ ײּב וטסמהעג ,ךיז ןופ ךימ טסרעטייטרעד וד סָאװ ,טימרעד

 טטמהעג רד רָאנ ,ריד ףיוא ןעקוק וצ גוננעת םעד ויולּב טשיג וצ

 יא היד .ןעּבעל ןופ טגעמַאדנופ ןעגיצנייא םעד ךיוא קעװַא רימ

 םָעד טימ םיהַא טרהעקעגמוא ךימ ּבָאֹה ךיא זַא ,טנַאקעב ךָאד
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 רשפא ,דנַאלרעטַאפ ןיימ רַאפ ןעטײּברַא לעסיב ַא לָאז ךיא ,ןויער
 לצװ רשטא ןוא החונמ ןוא גנוסעגרעפ ןעניפעג ןירעד ךיא לעװ
 .ייטש ַא ,טָא .םיאטח עגידרעהירפ עניימ ןעּפיוקסיוא טימרעד ךיא
 .ָפ םעד רעהַא ןערהיפוצרעּבירַא הנכּב טציא ךיא ּבָאה ,רעג
 ךימ לָאז ךיא ,רָאג רימ טסײה וד רעּבָא ,סעיצקעלָאק סרעט
 ןערהָאפקעװַא ןוא ץלַא ןעפרַאװקעװַא ,טעלַא םעד ןופ ןעגָאוּבַא
 -טָאד ןופ ןעּבױהגָא ןוא ןעגָארט ךימ ןעלעװ ןעגוא יד ןיהואװ
 לע ךיא ,טוג ,ליצ םוש ַא ןהָּא ןוא ןיז םושַא ןהָא ןעּבעל ַא יג
 ןעװ ,טלָאמעד טשרע ןָאט סע לעװ ךיא רעּבָא ! ןערהָאפקעװַא
 לייו ,םורָא געט ירד ןיא ןעסייה לָאמַאֿכָאנ רימ סע טסעװ וד
 ,טסואועג טשינ טסָאה וד זַא ,ךיא טלַאה טנעמָאמ םעד יב
 טעּב ךיא .טסייװ טציא .ןערהָאפקעװַא רימ רַאפ טסייה סע סָאװ
 | !רהעמ טשינ ןוא געט יירד ריד ייּב

 ןוא ןעגױא יד דנַאה רעד טימ טקעדרעפ טָאה עקלענַא
 | ; טירזח'עגרעביא ץלַא

 !טָאג ןיימ !טָאג ןיימ !טָאג ןיימ  ,ךַא--
 ףניק ַא יװ יװַא ,סעגידנערהיר סיּפע ןעגעלעג זיא ןירעד

 ןופ להיפעג ַא ןוא ,טײקגיזָאלּפליה ןייז ףיוא טגָאלקעג ךיז טלָאװ
 -ָאמ 8 ןעוועג זיא סע ןעלַאפעּב ךימ יא תונמחר רעגיטלַאװעג
 סיפ יד וצ רהיא ןָט לַאפַא טלָאװַעג ךיז טָאװ רימ ןעװ ,טנעמ
 רעקיזָאררעד ןיא רעֶּבָה ,ןעטײה טעװ ײ/ סָאװ ,ץלַא ןָאט ןוא
 א ןופ ןייש ַא טקרעמעב אקוד ךיא ּבָאה רערהיא טייקגיזָאלפליה
 ,טהיא טימ ןעצונַאּב טלָאװעג ךימ בָאה ןוא ןומחצנ ןעטנהָאנ

 ןייא ןיא רָאנ-,טגָאזעגסױרַא ךיא ּבָאה-- ,סיוא ךימ ךרָאה--
 יא ןעוו :טנייה ןליפַא ,ןרהָאפוצקעװַא ףּכיּת םיּכסמ ךיא ןיּב לַאפ
 ףיא ,ףיורעד ןױלּב טשיג גיטיונ סע טסָאה וד זַא ,ןעסיוו לָאז
 ,ץרַאה ןגיא ןייד רַאפ ךיוא רָאנ ,הור ןייד ןערעטש טשינ לָאז
 .ץב ןיא רימ :רעדורּב ַא יװ ןוא דנײרפ ַא יװ ריד סע גָאז ךיא
 ןוא ,טַאהעג ביל ךימ טסָאה וד זַא ,ןעמהומ רעד ןופ טסואװ
 .טװעג ןעשָאלעגסױא טשינ ריד ןיא ןיא להיפעג סָאד טָא ּבױא
 ,ןיז טשיג ןעגרָאמ ָאד ןיוש ךיא לעװ ,ןער

 ךרוד ןערָאװעג ןעפורעגסױרַא ןענעז רעטרעװ עגױָאדיד
8 
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 ןעװעג ייז ןענעז ץעקלענַא רַאפ רעּבָא ,םירוסי ע'תמא עניימ
 ןעשטילגסוא טגָאקעג ךז טָאה יז תמחמ ,עלעטערּב-שטילג ןימ
 ,ןהעשעג יװַא יקַאט טלָאװ סָאד ןעװ ,גנורעלקרעד-עּביל ַא טימ
 עגר רעטשרע רעד ןיא רעּבָא ,ןערהָאפעגקעװַא רשפא ךיא טלָאװ
 ףעּבָא טָאה "ז .סמערָא עגיימ ןיא ןעסָאלשעגנייא יז ךיא טלָאװ
 .וצ גיטכיזרָאפ-טשינ ךימ טלָאװ ךיא יװ טקגופ ,טרעטיצעגפיוא
 .ףעפ ףכית רהיא ןיא טכיזעג סָאד ,דנואו ףהיא ןצ טרהירעג
 :גנוגערפיוא ןוא סעּכ טימ ןערָאװעג ןעמואווש

 זיא סָאד--,עטגערעגפױא'נַא ןעירשעגסיוא יז טָאה---! ןייג-- |
 ישא ,ןעביילגרעפ רעּבָא ןערהָאפקעװַא טסטנָאק ! ביטֿפיר טשיג
 | !ביטכיר טשינ !גיטכיר טשינ ויא סָאד

 זִא ,ןענַאטשרַאפ ךיא ּבָאה גנוגערפיוא ףתיא ןופ רעּבָא
 רעדליװ ַא ןעלַאפעּפ ךימ זיא גנולצולפ .תמא'נַא ןייז ןָאק סָאד
 ,ןײרַא ןעגיא יד ןיא ּבָארג רהיא סע ןָאס וצ גָאז א ,גנַאלרעֿפ
 .רער עמהומ יד יװ ,טקרעמַאּב ךיא ּבָאה סנעטייוורעד ןופ רעּבָא
 .טפ טנָאקעג טשינ ךיז סָאה עקלענַא הנוא וצ ךיז טרעטנהעג
 טקרעמעּב טָאה סָאװ ,עמהומ יד ןוא ,טגעמָאמ םעד ןיא ןעשרעה
 :ןָאטעג גערפ ַא רלַאּב ז טָאה ,דנַאטשוצ היא
 ןע'נָאעל טימ טדערעג וטסָאה סָאװ ! ריד טימ ןיא סָאװ :

 .רעפ רימ טָאה- .,טשימעגנײרַא ךימ ךיא ּבָאה---,עקלענַא--
 ,הָאֿפולג טוג סָאד טפיקרעפ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד זַא ,טלהעצ
 ךוא ,רעטומ רהיא ןופ דגוזעג ןפיוא טקריװעג טכעלש רהעז טָאה
 װֲא טציא ךיז טָאה עקלענַא טָאװ ,טשיגרָאג טרעדנואװ ףימ
 ..,טגערעגפיוא

 .יפ ןיימ רעדָא ,טפעשעגסיוא ךיז ןעּבָאה תוחוכ ערהיא יצ
 ןעטפעהעב טוומעג ,גידנעליוו.טשיג ,ךיז טָאה ײז ןעכלעו וצ ,ןעג
 גנולצולפ ויא יז רָאנ--,טקריועג יֹזַא טָאה ,ןעגייווש רתיא טימ
 רעפרעק רעצנַאג רעד ,רעמָאיעג ןעכילקערש ַא ןיא ןעלַאפעגניײרַא
 ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה עמהומ יד ןעפרָאװעג רחיא ךיז טָאה
 ,דגיק ַא יװ ,טסורב ההיא וצ טקירדעגרצ יִז

 עלעקלענַא -- .טעשטּפעשעג יז טָאה--!סניימ עלעקלענא --
 טָאה טָא .יװַא יא ןוצר טסָאג .ןעפלעה ןעמ ןָאק סָאװ !סגײמ
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 .רַאװלָאפ ףניפ ןיא העירז יד טֿכַאמעג עילַאק לעגָאה רעד רימ
 .סָאװכ טגָאזעג טשינ טרָאװ טכעלש ַא וליפַא ּבָאה ךיא ןוא סעק
 ,ןיקסװָאט

 םעד ןענהָאמרעד סָאד רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ סײװ ךיא
 יזַא ןעזיועגסױא רימ טָאה סעקרַאװלָאפ ףניפ יד ןוא לעגָאה

 ַא סעקלענַא טימ ךיילגרעפ ןיא ךילניילק  זַא ןוא שיטסיאָאגע
 ןףעמהומ רעד וצ ןעלַאפעּב ךימ זיא ןרָאצמירג ַא זַא ,רהערט

 ךיא ּבָאה--!סעקרַאװלָאפ ןופ טרָאד רהיא טדער סָאװ--
 ןופ דנזעג םעד ןעגעװ ךיז טלעדנַאה ָאד--.טגָאזעגסױרַא ףרַאש
 ,רעטומ סעקלענַא

 ּבָאה ךיא תמחמ ,קעװַא ךיא ןיב ,רעטרעטיּברעפ ַא ,ןוא
 .יל ּבָאה ךיא עכלעװ ,יורפ ַא ןייּפ ףַאשרעפ ךיא זַא ,טלהיפעג
 ןענואװעג ךיא ּבָאה ףמַאק םעד .טלעװ רעד ןיא ץלַא ןופ רעב
 טליפעגנָא ךָאד ןיא המשג ןיימ רעּבָא ,עיגיל רעצנַאג רעד ףיוא
 רימ טלָאװ טפנוקוצ יד יװ טקנוּפ ,טעמוא ןעכילנהעוועגנוא טימ
 .ךילקערש ןוא טנַאקעּבנוא רימ זיא סָאװ ,סנױזַא סיּפע טימ טעזָארגעג

 ,יַאמ ןעט-23 םעד

 טסעומשעג ןעּבָאה רימ טגיז גָאט רעטפניפ רעד זיא טנייה
 רהיא טלָאהרעדיװ טשינ רימ טָאה עקלענַא ,לָאמ ןעטצעל םוצ
 רימ טימ טדער י"ז .ןעּביײלּברעפ ,ָאזלַא ,געמ ךיא ןוא ,:נורעדָאפ
 ךימ טדיימ יז .רעמיצ רהיא ןיא יז טציז בור-יּפ-לע --גינעוו
 ןעגיוא יד ןיא ןעפרָאװעג ךיז טלָאװ סָאד לייװ ,סיוא טשינ רעּבָא
 ךיא ,טוג רהיא וצ ןייז ךימ ערַאטס ךיא ,ןעמַאד ערעטלע יד
 ףךיא תמחמ ,ךָאנ טשינ רהיא ךירק ךיא רעֶּבֶא ,רהיא רַאפ גרָאז
 ןיֵלַא טמיווש עּביל ןיימ זַא ,קורדנייא םעד ןעּבָאה לָאז יז ,ליוו
 ןעקיטשרַאֿפ וצ יז יּבַא ,ןָאק ךיא סָאװ ,וט ךיא רעּבָא ,סױרַא
 ,ךיז ןיא

 ןוא ,רעקרַאטש טרעװ להיפעג ןיימ זַא ,ןהעז ףרַאדעּב יז
 -געמנוא ןיא סע .טונימ רעדעי טימ תמאּב סע טרעװ רעקרַאטש
 ףימ--ףיא סָאד יװ ןעקריװ טשינ רהיא ףױא לָאז סָאד זַא ,ךיל



 5 ,ןעגיולג א ןהָק

 ןעּבָאה עדיײּב ףימ ןוא לעטלעװ רעדנװַאב רעזנוא ןעּבָאה עדייב

 ױרפ וצ ןוא ןעמהומ רעד וצ עגונּב תודוס עמַאזניימעג ערעזנוא

 רימ תעשּב ,ןעכַאז ענעדישרעפ ןופ ןעדײר רימ תעשּב ,ענילטצ

 -ילרעסיוא יד טּפַאשלעועג ַא ןיא ןעטלַאהעּברעֿפ וצ ךיז ןערַאטס

 רימ ןעלהיפ טלָאמעד ,ןעגנוהיצעּב עקידרעהירפ יד ןופ םרָאפ עכ

 .שרעדנַא סיּפע טגיל תומשנ ערעזנוא ןופ ָאגד ןפיוא זַא ,עדייב

 יז רָאנ סָאװ ,ןעקילּב ןוא רעטרעװ עסיװעג ךיא ּבָאװ ,טצעלוצ

 וליּפַא ןוא ןײלַא ךיז ןופ ןעמוקעג זיא סָאד .ייז טהעטשרעפ ןלילַא

 רַעֹּבֶא ךָאד .המכסה רהיא טימ רעדיײא ,ןעליװ סעקלענַא ןעגעג

 ןיימ ןוא ןעטייהנהעװעג סעקלענַא ,טייצ יד ,זנוא סע טגינייארעפ

 עביל ןיימ ןופ .עגירעּביא סָאד ןעגידנערעפ ןיוש ןעלעװ דלודעג

 עכלעװ טימ ,עניזַא סםעדעפ רעדנעזיוט - ןעּבעװסיױא ףיא לעװ

 "רַאטש ךָאנ ונוא ןעלעװ ייז ןוא ןרעטנָאלּפרעפ טוג יז לעװ ךיא

 רָאנ טײּברא עטסױמוא'נַא ןעװעג טלָאװ סָאד .ןעגינייארעפ רעק

 טלָאמעד .ןַאמ םעד טַאהעג ביל טלָאװ יז ןעװ ,לָאפ םעד ןיא

 רעד רעּבָא ,רימ וצ טּפַאשטגיפ טקעװרעד רעכיז ךיא טלָאװ

 -ָא רק טשינ טרעהעג טרַאװנעגעג יד ןוא רימ רַאפ טהעטש רכש

 - ,ן'יקצימ

 ַא יװ טקנוּפ ,וויטקעיּבָא ץנַאג םעד רעּביא טכַארט ךיא

 ,גנוגייצרעביא רעד וצ ךיא םוק גידנעטש ןוא ,ןָאזרעּפ טגיטייז

 טשיג זיא דנַאטשרעדיװ סעקלענַא ,ןעביל טשינ םהיא ןָאק יז זַא

 טָאװ ,המשנ רעגיד'תועינצ א ןופ ףמַאק רעכילרעניא'נא יו רהעמ

 ךיא .סַאררעפ ןעגעװ קנַאדעג םעד ןעזָאלרעד טשינ וליפַא ןאק

 טעװ דנַאטשרעדיװ רעגיזָאדרעד זַא ,סײװ ןוא טשינ ךימ רענעג

 "געטש ןייז זומ ךיא .רעטינשקע'רעפ א ןוא רעטפַאהרעיוד ַא ןייז

 ,ןעטכַארטעּב ןוא ןענעכערסױא ץלַא ןומ ךיא ,טגנערטשעגנָא קיד

 ןעטכעלפ רעטייװ ןוא ץלַא ןיא ןובשח ןערָאלק ַא ןעּבעגּכָא ךיז

 .םסערעפ עקידװעהעזוא טעמּפ ,עטסגיד עמַאס יד ןופ ץעג ןיימ

 יהירפ טשינ שיװַאלק םוש ןייק ןעקירדנָא טשינ רָאט ךיִא

 ייהֹּבֶא ךימ ךיא לעװ רעּבָא רַאפרעד ?קרַאטש-וצ טשינ ,,גיטייצ

 וצ ןערעהפיױא טשיג לעװ ךוא ןעגנונעכערסיא עשלַאפ ןופ ןעש

 רימ סָאװ ,סָאד ןעפַאש טשינ לעװ ךיא זיּב ,גנַאל יזַצ ןעקריוװ
: 
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 =צפ ַא סיּפע ָאי ןעכַאמ ,ףוט-לּכ-ףוס ,ךיא לעװ ןוא ,גיטיונ זיא

 ,בױלג ךיא ןוא ,עּביל ןיימ ןופ ןעסילפסיורַא ךָאד רע טעװ ,רעל

 ךעצונ 8 ןיא ןעלדנַאװרעפ ךיז רע טעװ ןיײלַא רַאפרעד ןיוש זַא

 ,רימ ראפ

 יַאמ ןעט-20 טעד

 פאה ךיא זַא ,ןיקסניטַאינש טליײטעגטימ ךיא ּבָאה טנייה
 -קעלָאק סרעטָאפ םעד אשרַאװ ןייק ןערהיפוצרעּבירַא ןעסָאלשעּב

 ףךיז העידי עגיזָאדיד טעװ םחיא ךרוד זַא ,ןעלַאפעגנייא ןיא ףימ ,סעיצ
 .רעפ טשינ אמתסמ ןעלעװ סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןעּפַאכנײרַא
 -רעפ ןעסױרג ַא ןופ גנוטיידעּב יד ןַאלּפ ןיימ ןעּבעגוצוצ ןעמָאז
 ןערהיפפױרַא טעװ ,רעדיװ ,סָאד .טפַאשלעזעג רעד רַאּפ טסגיד
 ןוא רימ ןעשיװצ ךיילגרעפ ַא ןעכַאמ וצ ןויער ן'פיוא ןעקלענַא
 .ַאֹד ןופ ,רימ תכוטל ןעלַאפסױא יאדוא טעװ סָאװ ,ן'יקצימָארק

 סָאװ רימ לָאז ןעמ זַא ,שעפעד 8 טקישעגסױרַא ךיא ּבָאה ןענ
 ,אטַארעּפָאסַאס ןופ ענָאדַאמ יד ןעקישסיױרַא רעדנוזעב ןוא רעלענש

 טגָאועג ןעמעלַא רַאפ ענשימוא ךיא ּבָאה קיטשירֿפ םייּב
 -טָאד טזָאלעגרעּביא האוצּב רהיא טָאה רעטָאפ ןיימ זַא ,ן'עקלענַא
 ףיז טָאה יז תמחמ ,טשימוצ סָאװטע יז טָאה סָאװ ,דליּב עגיזָאד
 רַאפ ןעטלַאהעג טלָאמעד יז טָאה רעטָאּפ רעד זַא ,ןעסױטשעגנָא

 טשינ ןעמָאנ רהיא ןיא תאוצ רעד ןיא .הלּכ רעגיטפניק ןיימ
 .ַאמ סָאד, :טגָאועג רָאנ טרעװ טרָאד ןוא ןערָאװעג טנהָאמרעד
 ."הלכ סגהוז ןיימ ךיא קנעש ץֵא ַאזַא ןוא ַאזַא טימ לעטעק-ענַאד
 ןעמ טָאה .ץעקלענַא ןעצעגבָא סע ךיא לי יקָאט רַאפרעד רעּכָא
 ןנוא יב ןעפורעגסױרא דלַאב סע טָאה ,האוצ יד טנהאמרעד ראג
 -לענַא ןעהיצנײרַא טלָאװעג ּבָאה ךיא .ןעגנורענירע ךס ַא ןעדייג
 ןוא טּבילעג ךימ טָאה יז ןעװ ,טייצ רענעי ןיא קנַאדעג סעק
 -עי ןופ זַא ,סיײוו ךיא .תועינמ םוש ןהָא ,גיחור ןעביל טנַאקעג
 ױצ עגונּב גנורעטיפרעפ ךס ַא ןעבילּברעפ היא זיא טייצ רענ
 ףױא טלָאװ ץרַאה רהיא רעּבָא .ןייז טשינ סע ןָאק שרעדנַא ,רימ
 סָאװ ,השקּב יד טשינ ןעװ ,רימ רַאפ ןערָאװעג טכַאמרעפ גיּבייא
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 -ַאינש ךרוד ןעּבעגעגרעּביא סונימ רעטצעל רעד ןיא ּבָאה ךיא
 .עג ץלַא ּבָאה ךיא זַא ,ןעקנעדעג ףרַאדעּב עקלענַא .ן'יקטניט
 ןוא ןעטילעג ןוא טּבילעג יז ּבָאה ךיא זַא ,ןרעסעכסױא טלָאװ
 רימ רעּבָא בוא .םישעמ עניימ ףױא טַאהעג.הטרה רדלַאב ּבָאה
 .עד קיולוש לסיּב 8 ןךױא ךָאד יז ןיא ,ךילקילגמוא ןענעז עדייּב
 וצ ןוא הליחמ וצ ןערהיפרעד יז ןעפרַאדעב תונויער עגיױזַא ,ןיר
 יװַא טגיה זנוא ויא סָאװ ,קילג סנעי ןוא רכע םעד ןרעיודעג
 ,טיקגנערטש רהיא ןוא דלוש ןיימ טשינ ןעװ ,טפול יװ גיטיוג

 ײז זַא ,טֿפױעג ריא ףױא ךיא קרעמעב טציא ךיוא ןוא
 ליװ יז זַא ןוא סעיויװ עגידנ'רוּכש'רעפ ענעי רַאֿפ ךיז טקערש
 ןעגעװ סעומש ַא ןופ ףליה רעד ךרוד ןעהייזוצ רעּֿכיג סָאװ יז
 יֹזַא זיא ,רעדיװ ,עמהומ יד .ןעֿכַאז עגידעכָאװ עכילנהעוועג
 ןעגעװ ןוא סעגישטשיװ עגידנעהעטשרָאֿפ יד ןיא ןָאטעגנײרַא
 ןעטכַארט טשינרָאג ןָאק יז זַא ,דרעפ רעזנוא ןופ ןוחענ סעד
 ןעגעװ עקלענַא רהיא טימ טדער טָא ןוא .שרעדנַא סיּפע ןעגעוו
 טמוק רעּבירעד ןוא ןעדײר םשל טדער יז רעֶּבֶא ,סעגישטשיוװ יד
 טלעטשעג רהיא ױ סָאה ףוסילכ.ףוס .טהײהצ רהעז סױרַא סע
 ןוא ןעטלַאהעגסױא טשיג טָאה עמהומ יד זַא ,ןעגַארפ עגױזַא
 :ןָאטעג גָאזא רהיא טָאה

 םוש ןייק טסָאה ֹוד וַא ,סױרַא העז ךיא ,טניימ דגיק--
 ,סעגישטשיװ יד ןעגעװ טשינ הגשה

 ןיא זַא ,סיװ ךיא, :טגָאזעג רהיא טָאה קילּב ןיימ ןוא
 טָאה יז רעּבָא ",תונויער ענייד ןעלמוטרעפ וטסליװ טנעמָאמ םעד
 .טױהַא סע טלָאװ ךיא יװ טקנוּפ ,ךילטייד יװַא ןענַאטשרעּפ ךימ
 זא ,רעכיז יװ טעמּכ ןיִּב ךיא ,תמאּב ןוא .רעטרעװ טימ טגָאזעג
 ,ךיא יו ,ןעגנוהיצעב ערעזנוא ןיא ןָאטעגנײרַא יֹװַא ךיוא ןיא יז
 טצירפשעגנײרַא ןיוש ןיא תהנותח ַא ןהָא עּביל ןופ עטדיא יד
 טוָאל ןוא ןעגנורדעגכרודַא יז טָאה ,המשנ רהיא ןיא ןערָאװעג
 טימ ןעּבעל ףרַאדעּב עקלענַא ,טונימ ןייא ןייק ףיױא ּבָא טשינ ײז
 ,רהיא טימ ןעּבעלנײא רעֿפיז ךיז טעװ ןוא שעדיא רעגיזָאדרעד
 סָאװ ,יהרפ רעד ןופ ץרַאה סָאד טרעװ ןעדנעטשמוא עניוזַא ייּב
 ,סהיא וצ טלהיקֲעגּבָא ןייװכעלסיפ ,ןַאמ םעד ביל וליפא סָאה
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 וליפַא טכַאמ ,רעהפיוא נא ןהָא טלַאפ סָאװ ,רעסַאװ ןעּפָארט ַא

 ּביוא ,גינעװ-ליפ ךימ טּביל עקלענַא ּבױא ,ןייטש ַא ןיא ךָאל ַא

 .עניימ ןייז ךיוא יז ףרַאדעּב ,רבע רעזנוא ןיולּב טביל יז וליּפַא

 טּבױה סע תמחמ ,םעװ ןעגעװ גיהור ןעטכַארט טשינ ןָאק ךיא
 ,קילג ןופ להיפעגרָאפ סָאד ןעקיטש ןָא ךימ

 ןעֿכילגעװעּב טימ טקעדַאב ןענעז םי ןופ ןעגערב עֿבנַאמ
 ,רמַאז ןעגיזָאדמעד ןיא ןירַא-טלַאפ סָאװ ,שנעמ-געוו ַא רַאּפ ,דמַאז
 ףיוא זַא ,סױא רימ טזייװ לָאמטּפָא ,גנוטער ןייק ָאטשינ ןיוש זיא
 ןיירַא-היצ ךיא ,דמַאז ןעגױַאדמעד וצ ךילנהע ןיא עּביל ןיימ

 םהיא ןיא ףימ קנירעפ ןײלַא ךיא רעּבָא ,םהיא ןיא ץעקלענַא
 ,רעפיט ןוא רעפיט ץלַא

 ! ןעמַאװצ רָאנ יּבַא

 .לַאמ ןעט-28 םעד

 -ט} ינַאשזוּב ןיא עמהומ יד טציא טגנערברעפ גָאט עלַא

 סָאװ ,סעקרַאװלָאפ עריא ןופ רעגײא ןיא סָאד .טײצ העש עכיל
 טימ ךיז יז טקיצטנע טרָאד ,ָאשָאלּפ ןופ טסרָאיװ ןעביז זיא
 רעדנעלגנע רעד יֹזַא יװ ,ךָאנ-טקוק ןוא ,,8860/ע-עסע" רהיא
 טֿכַארּברעפ טרָאד ךיא ּבָאה ןעטֿכענ ,דרעפ יד טרינערט בעװ

 ,ורעפ א תמאּב זיא *8860מ/ץ-עסע" ,ןעּבלַאהטרעדנָא רעדָא העש א
 ַאוַא ןייז טשינ רע טעװ רשפא ןוא ,ךסַא טכערּפשרעפ סָאװ

 .עביא ,ןָאק רע סָאװ ,ןטוייװ ןעפרַאדעּב טעװ רע תעשג ,הירג
 םיניגע ענעדישרעפ :ןעריסערעטניא ךימ סע ןעק סָאװ ,סגעגיר
 טשינ סיּפע ןָאק ךיא רעּבִא טדָאטש ןיא ןייז לָאז ךיא ,ןרעדָאפ
 טימ יװ ,רעגרע ךיז טלהיפ ענילעצ יורפ .ווָאשָאלּפ ןעזָאלרעּפ
 טפור עמהומ יד יװ ,טסַאװֿכ .רעגני רעד ,קירוצ גע0 ייווצ ַא
 רע ןוא טײקכַאװש עגילייװטייצ ַא רַאפ רעּבָא סע טלַאה ,םהיא
 .גארק רעד ןעבעג ןעניפעג גידנעטש ךיז לָאז ץימע וַא טיהצע
 טמהענ ,ןײלַא טבײלּברעפ "ז זַא ליײװ ,ןעליײװ יז לָאז ןוא רעק
 טרערורוצע ןוא טוג ןעטפיוקרעפ רהיא ןעגעװ ןעטֿכַארט דלַאּב ז
 טימ רהיא םורט ךימ חערד ךיא .םעטסיסנעוװרעג סָאד רהעמכָאנ
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 .קנַאד סעקלענא ןענידרעפ וצ םורָאיװא ידּכ ,ןהוז ַא ןופ גרָאז רעד
 ןרעטנהעג ַא רַאפ ןעטלַאה ךימ לָאז עטלַא יד ידּכ ןֹוא טײקרַאּב

 -לעצ יורפ ףיוא טגידײלעב טשינ רהעמ ןױש ןיּב ךיא .ןעשנעמ
 ,סגעטייװצ ,ןוא ,ךילקילגמוא רהעז יז ןיא ,סנעטשרע ,לייװ ,עג
 -לענַא טנהָאנ ןענעז סָאװ ,עלַא יד ןעּבַאה וצ ביל ןָא ךיא םיוה
 ירעפ ךיא ּבָאה טניײה ןוא ןעטכעג ,ןעשנעמ ןייא רעסיוא ,ן'עק
 טפַאשלעזעג רעד ןיא ,רעקנַארק רעד יב העש עֿכילטע טֿכַארּב
 .טסעומשעג ןוא טנעיילעג ןעּבָאה רימ .ץטסַאװֿפ ןוא ן'עקלעגַא ןופ
 .קָאד רעד יװ יװַא רעּבָא ,טכַאנײּב טשינ טּפָאלש ענילעצ יורּפ
 .רעפ ךילנהערעג יז טרעװ ,לַארָאלֿכ ןייק טשינ רהיא םיִג רָאט

 א רעּבָא .סעומש ןרעגנעל ַא ךָאג ףָאלש ןעפיט ַא ןיא ןעקנוז
 ד זַא ,רעבירעד ןוא ,ףױא יז טקעװ טייקליטש יד --ךַאז ענדָאמ
 ןענעייל וצ ןוא ןעדייר וצ ןָא טשרע רימ ןעביוה ,ןייא-טפָאלש
 ויא סָאװ ,רָאטקַאד רעד טשינ ןעװ .טנייה ןעװעג ךױא זיא יזַא
 טימ ןעדײר יירפ ץנַאג טגָאקעג ךיא טלָאװ ,הנוא טימ ןעסעזעג
 ,ןיעקלעגַא

 וַא ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןערָאװעג טלײטעגטימ יא טנייה

 .עג ךיז טָאה ,ַאקצירָאק סַאדַאמ ,טייהנעש רעטנַאקעּב רעד יב
 טימ ךיו טריסערעטניא אשראװ ץנַאג .סעצָארּפ-טג רעד טגידנע
 .ָאק ןיא סָאװ ,עמהומ יד סרעדנוזעב ןוא סעצָארּפ ןעגיזָאדמעד
 יד ןעצונוצסיוא ןעסָאלשעּב ךיא ּבָאה .הבורק עטײװ ) סיקציר
 עכילטע טימ ץעקלענַא ןעכַאמ טנַאקעּב ןוא טייהנעגעלעג עגיזָאד
 ןעװעג דמערפ רעהַא ןיּפ רהיא ןענעז סָאװ ,ןעפירגעג |

 .יט ןופ ןָאטַא טימ טגָאזעגסױרַא ךיא בָאה-- ,עמחומ יד--
 ףיא ןָא.טלַאפ יז תעשּב ,טכערעג טשינ זיא--.גנונייצרעביא רעפ
 טֿפילרהע'נַא יו ,גנוניימ ןיימ טיול ,טלעדנַאה יז .ַאקצירָאק יורפ
 ואה ,טרָאד ךיז טגידנע ןעליװ סנעשנעמ םעד .יורפ עגולק ןוא
 .ג"א טזומ ,עמהומ ,רהיא וליפֲא ןוא ,עפיל יד ןָא ךיז טביוה סע
 ,ןטטייװצ ַא ףיל טָאה ַאקצירָאק יו רפ בױא .םעד ס"מ ןעמיטש
 עמתומ יד סָאװ ,סיװ ךיא ,ןַאמ ןטימ ןטג ךיז ז ףרַאדעּב
 ףקד ןיא טסכַארט .עקלענַא ,וד סָאװ ןוא ןעגָאז טלָאװעג טלָאװ
 { ףתָאװ טשיג ,טפילפ ַא טָאה ױ וַא ,טסכַארט וד :סונימ
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 -לענַא טָאה--,גנוניימ רעד ךױא טזיּב וד זַא ,ןיימ ךיא--
 ,טרעפטנעעג עק

 --םעד ןעגעװ רעֶּבָא ךיז טלעדנַאה סע .קפס םוש ןהָא-
 ?בוח רהיא ןעליפרעד אקצירָאק יורפ ףראדעב ןעמעו רָאפ

 וצ ,ךילדנעטשרַאפ רָאג טשיג ןעװעג ןליפַא ןיא רימ רַאמ

 ,רָטטקָאד רעגני רעד טדערעגסױרַא טציא דָארג ךיז טָאה סָאװ
 רעּבֶא רעטעּפש ,ןעליו ןעיירפ ןייק טשינ טגעקרענַא רע וַא
 .רעטרעװ עניימ וצ טרעהעגוצ סַאזקרעמפיױא ץנַאג ךיז רע טָאה
 .ןעמונעג ,םינּפא ,םהיא ןעגָאה ןעגנוניימ עטסיירד עניימ

 בָאה ,עטפַאגרעפ ַא ןָא ךימ טקוק עקלענַא זַא ,ןהעזרעד

 :טגָאזעג רעטייוו ךיא
 -ַאנ רעד רעדיװרעד רהעמ ןוא רעדליוו ןייז ןָאק סָאװ--

 טימ ןרעטּפָא לָאז רע ,ןעצימע ןופ ןרערַאפ וצ :סָאד יװ ,רוט

 !ןעועװ ןעטּבילעג רעגינעו ַא רַאפ ןעזעװ ןעטּבילעג רהעמ ןייז
 יד רעּבָא ,רעדנַאנײא ןייזירתוס ךיז ןענַאק תונומא ענעדישרעפ
 קיטע רעגיזָאדרעד טיול .ייז ייב עבלעויד ןוא ענייא ויא קיטע
 ַא ןיא סָאװ ,ָאולַא .עביל ףיוא ןעציטש ךיז ךודיש ַא ףרַאדעג
 טשינ ןָאק סָאװ ,סניװַא טָאװשע תמאּב ןיא סָאד רעדָא ? ךודיש
 ףיוא ךיז טציטש סָאד לײװ ,גילייה ןיא ןוא ןערעװ ןעֿכָארבעג
 .גָאק ַא ויא סָאד ,טרהעקרעפ ,רעדָא ,עביל יװ ,טנעמַארגופ אזַא
 יװ ,ןוא ,הנומא ןוא קיטע רעד טימ טשינ טמיטש סָאװ ,טקַארט
 -טשיג רַאפ ןערעװ טנעקרענַא רע ףרַאדעּב ,רעטכערעג טשינַא
 סירא-טסילפ יורפ ַא ןופ תוביחתה יד ,טדערעג שרעדנַא ,ךילקריוו

 ,םיגהגמ עֿפילרעיײפ ענעי ןופ טשינ ןפוא םוׁשּב רעּצָא ,להיפעג ןופ

 יװ סע דיײײר ךיא .טעטילַאמרָאפ ַא יװ ,רהעמ טשינ ןענעז סָאװ
 ךיא .םרָאפ יד יװ ,טלַאהניא םעד רהעמ טצעש סָאװ ,שנעמַא
 רעּבָא ,ךילקערש רהחעז טגנילק *טַאררעפ, טרָאװ סָאד זַא ,סייוו
 -.טשינ טרעװ יורפ יד וַא ,קנַאדעג םעד טימ טשינ ךיז טרַאג
 ,ןײג .ןַאמ םעד קעװַא-טפרַאװ יז ןעװ ,טלָאמעד טשרע יירט
 ןַאמ םוצ ץּביל רהיא זַא ,טלהיפרעד יז ןעו ,טנעמָאמ םָענעי ןיא
 ירעד טמוק סע סָאװ .ןערָאװעג יירט טשינ ןיוש יז זיא ,טע'ססוג
 עשיגָאל וצ טייקגיהעפ רהיא ןופ עגַארפ ַא ןיוש יא סָאד -ךֶאנ
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 טייקטסיירד רתיא ןופ עגַארפ ַא ןיוש ןיא סָאד - ,ןעגנורהיפסיוא
 ַאקצירָאק םַאדַאמ .ןעּביל טשיג ןָאק רעדָא ןָאק סָאװ ,ץרַאװ ןוא
 טציא טרהיפ יז ןעכלעװ בילוצ ןעשנעמ םעד טַאהעג ביל טָאה
 ןעדנוּברעפ ךיז טָאה יז רעדיײא ,רעהירפ ךָאנ ,סעצָארּפ-טג םעד
 -עג.הגותח טשיג ײ טָאה ןעטבילעג היא טימ ,ןַאמ רהיא סימ
 ַאקצירָאק סָאדַאמ ,סיװעג .שינדנעטשרעפסימ ַא סיִּפע ףילוצ טָאה
 ןרעסעבסױא טציא ליװ ױז בױא רעֹּבָא ,רעלהעפ ַא טמַאמעג טָאה
 ןעמ זַא ,ןענַאטשרעּפ טציא טָאה יז בױא ,רעלהעפ ןעגױָארמעד
 ,ןטטּבילעג-טשינ םעד רַאפ ןעטּבילעג םעד טימ ןרעפּפָא טשינ ןָאק
 ןעלהיפעג ערהיא ראו ,ןעטרָאד ןעגיל ןעטכילפ ערהיא זַא ןוא
 ןעלַאפעב יז ןעשנעמ ַץדנילב רעדָא עשלַאפ רָאג ןענָאק ,ןעניל
 ,ערה-ןושל רהיא ףיוא ןעדייר ןוא

 ליפיו ,ןעגיל ליפיוזַא ןעגעלעג זיא רעטרעװ עניימ ןיא
 לָאמנײק טעװ עמהומ יד זַא ,טסואועג ּבָאה ךיא ,טייקגיטכירפיוא
 ואװ ,טרָאד ךיז טגידנע ןעליװ רעד וַא ,ףיורעד ןהעגנייא טשינ
 -שג ענשימוא סע ּבָאה ךיא רעבָא ,עביל יד ןָא ךיז טבױה סע
 ,תמא ןעגיזָאדמעד טימ ןעגנירדכרוד ךיז לָאז עקלענַא ידּכ ,טגָאז
 .יףיוטכייל ַא ןיא ַאקצירַאק םַאדַאמ ןַא ,טסואועג ךיוא ּבָּקִד ךיא
 ןפ ןעדייר ןוצ טשיג ךיז טגױל רהיא ןעגעװ סָאװ ,יהרפ עג
 טטכישעג יד טַֿארטעגסױא ךיא ּבָאה ,טצעלוצ ,ןוא ,ןעכלצגירּפ
 וצ ךילנהע ןהעזסיוא לָאז ךַאז יד ידּכ ,עּביל רעטשרע רהיא טימ
 תעשה ,גיטכירפיוא ןעװעג ןיּב ךיא רעֶּבָא .ןעגנוהיצעב ערעזנוא
 סױרַא-ןעסילפ סָאװ ,ןעטֿכילּפ ןוא טכער ןעגעװ טרערעג ּבָאה ךיא
 טשיב ושפא סע ךיא טלָאװ המשנ רעד ןיא ףיט םגה ,להימעג ןופ
 .טנע רעגינעװ טלָאװ סָאד ןעו ,גיטכירפיוא יזַא רָאֿפ ןעטלַאהעג
 -געטש ןיא שנעמ רעד רעּבָא .ןעקעווצ ןוא תונופ עניימ ןעכַארּפש
 ןיא טלעפייװצ סָאװ ,שגעמ ַאזַא ךָאג טרפּב ןוא וויטקעיּבוס גיד
 ,ן'תמא עוװיטקעיּבָא עלַא

 עניימ גיױא ןיא טאהעג השעמ-תעּב ןוא טדערעג ּבָאה ךיא
 טלָאװ ךיא ןעװ ,רָאג ַא ןעװעג יאדוא טלָאװ ךיא ןוא ,ןעסערעטגיא
 ,ןעטירגעפ עניֹױזַא ןעקלענא גידנעבעגניא ,ךױ ןעגעג טדערעג
 ןיא עיצולַאװע עטשגיװעג יד ןרעלעגשרעפ טלָאװעג ךיא ּבָאה
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 טנָאקעג ײ/ ןעּבָאה ןעפירגעב עגיזָאדיד ,ייז טורָאװ ,המשנ רהיא

 טכַא ןיא גידנעמהענ .ןעגױא ענעגיא ערהיא ןיא ןעגיטֿכערעּב

 ןעפירגעב יד זַא ,טנעֿכערעג ךיא ּבָאה ,טיײקֿכילדניטמע רהיא

 ךימ טָאה יז .רהיא ףױא הלועּפַא ןעּבָאה וייװלייט שטָאֿכ ןעלעוו

 -עי זַא ,טקרעמעב טֿכײל ּבָאה ךיא ןוא ,ןענַאטשרעּפ טוג רהעז

 "רטס ףיוא יװ ,ןעורעג ערהיא ףױא טליּפש טניימ טרָאװ סעד

 .טע .ןעקעלפ עזָאר ןעזיװעג ךיז ןעּבָאה טכיזעג רהיא ףיוא .סענ

 -ַאֹּב עגידנעמַאלפ יד וצ דנַאה יד טגעלעגוצ יז טָאה לָאמ עכיל

 ,טצעלוצ ,ןוא ,ןעלהיקּפָא טלָאװעג יז טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,ןעק

 :ןעפורעגנָא ךיז יז טָאה ,טגידנעעג ּבָאה ךיא זַא

 -עּב ןעמ זַא רעּֿבָא ,ןעריטנעמוגרַא ךַאז עדעי ןָאק ןעמ--

 !טכעלש , :ןעסיװעג סָאד גידנעטש טגָאז ,טכעלש ףיז טהעג

 ,תויאר עלַא יד טשינ ןעפלעה טלָאמעד ןוא *! טכעלש
 יאדוא טונימ רעד ןיא טָאה יקסװַאטסַאװֿכ רעגנוי רעד

 עשיפָאזָאליפ ןיטולחל טלהעפ ןעקלענַא זַא ,ןעטֿכַארט טוומעג

 ףיא ּבָאה השעמ-תעּב זַא ,ןייז-הרומ ךימ זומ ךיא רעבָא ,גנודליב
 -יטש ַא ,ןעטכעפ םייּב טלָאװ ךיא יװ ,ענעגייא סָאד טלהיפעג
 ,דרעװש ןופ ףרַאש ן'טימ ןײרַא דנַאװ רעד ןיא ןעפָארטעג ,רעג

 ,ןעטרָאד ךיז טגידנע ןעליװ רעד זַא ,פיצנירפ רעד ּביוא םורָאװ

 "עגרעטנורַא ,ףוס-לּכ-ףוט ,ןָאק ,עּביל יד ןָא ךיז טבױה סע ואוו

 עטולָאטּבַאנַא ,טרהעקרעפ היא ,קפס א רעטנוא ןערעװ ןעמוג

 ,עמגָאד יד ןָא ךיז טּבױה סע ואװ ,טרָאד זַא-סָאד עמָאיטקַא

 ,םיחוּכו עלַא יד ףיוא-ןערעה טרָאד

 -עי .עיטַאּפַאנַא ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא רָאג ךיא ןיִּב לייװרעד

 -גערטשנָא ןוא הימ ליפיװַא טימ ףיוא-לעטש ךיא סָאװ ,ןינּב רעד

 סָאד !טכעלש, :טרָאװ ןייא טימ ןעפרַאװמוא עקלענַא ןָאק ,גנוג

 -טכַאמ ןעצנַאגניא ךיא ףיילב ָאד ןוא "!םעד ןעגעג זיא ןעסיוועג

 טשינ יז רָאט ךיא ,גיטכיזרָאפ רהעז ןייז ךיא זומ ייּברעד ,זָאל

 ליוװ ףךיא עכלעוו ,ןעגנוגיימ עטסיירד-וצ טימ ןעקערשרעּביא

 ארומ ךיא ּבָאה גיטייצכיילג ןוא ,םורעס א יװ ,ןעצירּפשנייא רהיא

 .ךיז ןופ ןעסױטשוצּבָא יז
 ךיא ךימ ךיא ןָאק ןעגנוגנערטשנָא ענױזַא ןופ וליפַא ןוא
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 וצ המשנ רתיא ןופ גנורעטנהעגרעד רעד ןיא .ןעגָאוּפָא טשינ
 רעּבָא ןענָאק יז ,לָאר-טּפיױה יד טשינ ,תמא ,ייז ןעליּפש רקניימ
 ןעטלָאװ יז .ףוס םעד ןרעלענשרעפ ןוא לָארספליה ַא ןעליפש
 ףימ לָאז עקלענַא ןעװ ,לַאפ םעד ןיא רָאנ טגױטעג טשינ רימ

 ףיוא רֶעּבָא .תועט רעכילקערש א ןעוועג טלָאװ סָאד ,ןעביל טשיג
 .ףוס ַא סיּכע ןעמהענ טזומעג טלָאװ טלָאכעד

 .לַאמ ןעט-2) םעד

 .עטש ,רעמיצסע ןיא ןעקלענַא ןעפָארטעג ךיא ּבָאה טנייה

 ןיא ,רעגייז רעגיצנַאד רעסיורג ן'רָאּפ לחוטש ַא ףיוא גידנעה
 ,טנעמָאמ םעד ןיא .ןערָאװעג עילַאק טיפע זיא סע ןעכלעװ
 -וצנֲא ,רעגניפ ץיּפש יד ףױא ןעּבױהעגפױא ךיז טָאה יז תעשב
 -נוא ןָאטעג גיװ ַא לחוטש רעד ךיז טָאה ,רעזייװ סעד ןעלעטש

 "!טסלָאֿפ וד, :ןעיירשוצסיוא ןעזיװעּב לָאנ בָאה ךיא ,רהיא רעט
 -עגרעדינַא "ז ךיא ּבָאה ,דנעה יד רַאפ יד גידנעוט ּפָאֿכַא ןוא
 ךיא ּבָאה ןעועװ ערעיײט עגדָאדסָאד ,דרע רעד ףױא טלעטש
 -תעּב ןוא ןעצראה םוצ טקירדעגוצ טנעמָאמ ןייא ףיוא ןיולּב
 רעּבָא ּפָאק רעד ,םעטָא רהיא םינּפ ןיימ ףױא טריּפשעג השעמ
 ,ןעלַאפוצמוא טשינ ידּכ זַא ,ןעלדניוש ןעמונעג יװַא רימ טָאה
 -עּב סע טָאה יז ,לתוטש ןרַאפ ןטּפַאכנָא טזוומעג ךימ ךיא בָאה
 ףיא ןָאק טגײה !ּביל הנושמ יז ּבָאה ךיא זַא ,סײװ יז ,,,טקרעמ
 ,ןעּבירש טשינ רהעמ

 יאֹמ ןעט-30 טעד

 -רעפא ןעװעג טנײה ןױש רימ ןיא גָאט רעצנַאג רעד
 ןופ ףירּב א ןעמוקעב לָאמַארעדיװ ןיש טָאה עקלענַא : רעט'מפ
 .הומ רעד טגָאזעג טָאה יז יװ ,טרעהעג ּבָאה ךיא ,ןיקצימָארק
 ,ךילגעמ-ןעמוק טעװ רע ןעװ ,טשינ ןײלַא ךָאג סייװ רע זַא ,ןעמ
 םישדח ייװצ ַא ןיא טשרע ,רעדיװ ,ךילגעמ ןוא ןעֿפיגניא רָאג וַא
 ףיא לעװ ױזַא יװ ,ןעלעטשרָאפ טשינ וליטַא רימ ןָאק ךיא ,םורָא
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 לָאמלײט .,ץעקלענא וצ טײקטנהָאנ ןייז ןעגָארטרעּביא ןענָאק סע
 ןיִב ךיא .ןעגָארטרעּביא טשיג סע לעװ ךיא זַא ,סיוא רימ טזייװ
 ןייז ןעטלַאהפױרא טעװ לָאפוצ רעֿכילקילג ַא סיּפע זַא ,רעשמ רָאנ

 | .ןעמוק
 ּביוא זַא ,רעטומ סעקלענא ןעדלָאמעג טָאה יקסװָאטסַאװֿכ

 -ַאה ןייק ןערהָאפסױרַא טגנידעּבמוא יז זומ ,ןענָאק רָאנ טעװ יז
 סע טעװ ןיקצימָארק זַא ,וקַאּב ןופ טייװ יױזַא זיא סָאד ,ןייטש
 זַא ,תורע נָא ןיא טָאג רעּבַא ,טיײװ-וצ ןיוש ןעזייװסיוא יאדוא
 .גײא ןיא ןיער רעכילקילג ַא רַאפ סָאװ ,ןערהָאּפ ָאי ליוװ ךיא
 טוג זיא סָאװ ,ןיער א ,ןיקסװַאטטַאװכ ןעניזָאדמעד ןעלַאפעג
 רהעז ךיז טגיטיונ סָאװ ,רעטומ סעקלענַא רַאֿפ טוג ןוא רימ רַאפ

 ןוא טרעטַאמעגסיױא רהעז ךיוא ןיּב ךיא .סענַאװ עגיטרָאד יד ןיא
 .לענַא ןיא רהעמכָאנ רעּבָא ,טפול-גרַאב רעשירפ ןיא ךימ גיטיוג

 -עמעד ןוא אשרַאװ ןייק ךיא רהָאפ ןעגרָאמ .,טפַאשלעזעג סעק

 ןעטיירגוצ לָאז ןעמ ,טרָארוק ןופ גנוטלַאװרעפ רעד ןיא ריש

 ףעמָאד יד רַאפ גנונױאוַא
 וצ טיײירג וליפַא ךיא ןיפ ,ןעמונרעפ טרָאד זיא ץלַא בוא

 ןעמונעג טָאה רעטומ סעקלענַא תעשּב .עליה עצנַאג א ןעפיוק
 ערעװש ךס א ןעּבָאה ָאד טעװ עקלענַא זַא ,םעד ןעגעװ ןעדיײיר

 ךיא בָאה ,ןערהָאפוצסױהַא ןעמוקסיוא טעװ סע ּבױא ,טײּברַא
 ןעקלענַא ןוא 'רימ רַאפ רעּביא ץלַא סע טזָאל; :טגָאזעג רהיא
 ,ןענדרָאנײא ץלַא לעװ ךיא, :ןעבעגעגוצ רעליטש ןיוש ךיא בָאה
 יורפ זַא ,גיטנעק ןעװעג זיא סע ",רעטומ רענעגייא'נַא רַאּפ יו
 .צימָארק ןיא רעגינעוו ןוא רעגינעו ץלַא טּבױלג סָאװ ,ענילעצ
 "סָאק טשינ יז לָאז טרָארוק רעד זַא ,ארומ טָאה ,ןעגָאילימ סיק
 ַא ןעזייװ וצ ייז ןעסָאלשעּב בָאה ךיא רעּבָא ,רעיט-וצ ןעט
 ,ךיז ףױא ןעמהעגנ תואצוה ערעסערג יד ןוא טקַארטנָאק ןעוויטקיפ

 ןעגעװ גייוש ַא טֿכַאמעג ךיא ּבָאה ליײװרעד ,ךילריטַאנ
 ןערַאטס ךימ לעװ ךיא רעּבָא ,ןערהָאפ ךיוא ליו ךיא זַא ,םעד
 לָאז ןײלַא עמהומ יד זַא ,ןינע םעד ןערהיפוצכרוד טקישעג ױזַא
 לייוו ,ןייז יקַָאט סע טעװ יװַא זַא ,ןימ ךיא ,ןעגעלרָאפ רימ סע
 ,רעֿביו ןיּב ךיא .רימ ףױא טשינ טכַאדרעפ םוש ןייק טָאה יז
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 -ּבִא ץעגרע ןערהָאפ ןעגעװ ןעדיײר ןעמהענ ךיא לעװ םיוק נַא
 ןעמטזצ רָּמּפ ןוא םהענ; :ןָאס גָאזא עמהומ יד טעװ ,ןעהור
 .",רעכילהערפ ןייז ןעמעלַא ךייא טעװ ,ייז טימ

 ןעגיהורנאעב רהשפא סע טעװ ןעקלענַא וא ,סײװ ךיא

 ראג רהיא סע טעװ המשג רעד ןיא ףיט זַא ,רעדיװ ,ךילגעמ ןוא
 הרעפ א סנַאידרַאק ןעגהָאטרעד רהיא סע טעװ רהשפא ,ןָאט האנה
 "| ףימ ןיא ךוא רימ ןעבענ ,רימ רעביא :םוטעמוא טויב וד
 .זירק ןעט'פושכ'רעפ ַא רהיא ןעּבעג ךילקריו טפַאש עביל ןיימ
 ףהיא ןיא ןיירַא טגנירד ,טעטכילפרעפ ,םורָא יז טלעגניר יז

 ,רעטומ רהיא ןוא יז ןעגרָאזעּב ןופ םרָאּפ רעד ןיא ןיירֲא ץרַאה
 ןופ ,תוכוט ןוא ןעגנוגנערטשנָא ענעדישרעפ ןופ םרָאפ רעד ןיא
 רעד ןענעפע וצ טשיג ידּכ ,ןעגָאוּבַא טשינ ךיז ןָאק ןעמ עכלעװו
 -טגע ַאזַא לייװ ,רָאּפ-טמוק סע סָאװ ,סעד ףיוא ןעגיוא יד רשטומ

 טגגירד עּביל ןיימ ,דנוזעג רהיא טרעגרערעפ רעכיז טלָאװ גנוקעד
 -רַאּבקנַאד ןופ םרָאֿפ רעד ןיא ןיירא ץרַאה רהיא ןיא ןײרַא ךָאנ
 -רעסיוא .םירוסי עסיורג עניימ וצ ךיילטימ ןופ ןוא רימ וצ טייק
 .רבע ןעגעו ןעגנורעגירע יד וצ ךָאנ ןעמוק ,םעדי

 םיחבש רעטױל עקלענַא טרעה טכַאנ זיּב הירפרעדניא ןופ
 גךימת יװ ,רימ ןךופ טדנעלברעפ שממ יא עמהומ יד ,רימ ןעגעוו
 -תא זיא רע זַא ,ןעוייװ ליװ סָאװ ,יקסװָאטסַאװכ רעגנוי רעד
 גיהעפ ןעגעז רעגַאל ןייז ןופ טײל יד ליפיו ףיוא---שיאייטרַאּפ
 -ליופוצ , ןיימ ןיא םתַאגסױא'נַא ןיּב ךיא זַא ,טגָאז--ןעזייו וצ סע
 ײּב ןייז-וצ-ןח-אשונ ןעגנולעג וליפֲא זיא רימ ",טפַאשלעזעג רעט
 רעד ןיא ףיס זַא ,טגייצרעביא ןיּב ךיא ךוא ,רעטומ סעקלענַא

 ןַאמ סעקלענַא טשינ ןיּב ךיא סָאװ ,ןָאט גנַאּב רהיא זומ המשנ
 ײעפסָאמטַא'נָא טימ טלעגנירעגמורַא זיא עקלענַא ,טרָאװ ןייא טימ

 -נעמ ןופ ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאװצ זיא סָאװ ,עּביל ןופ ער
 ,רוטַאג ןוא ןעש

 ןעלעטשנעגעג ךיז וטסעװ עשז-ןיוש ,ערעייט ןיימ ,וד ןוא
 ןוא רימ ֹוצ ןעמוק וטסעװ טרָאפ ןעװ ? תוחוּכ עגױָאד עלַא יד
 ,ךימ םהעג .ןעלגנַאר טשינ רףהעמ ןיוש ךיז ןָאק ךיא / :ןעגָאז
 "ן ביל ךיד ּבָאה ךיא לייוו
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 יַאמ ןעט-31 םעד ,אשרָאװ

 -עטליואוו רעגיה ַא ןופ ןירערהיפנָא עצנַאג יד ,,ל םַאדַאמ

 ןעטייװצ ַא ןעּבעג לָאז יז ,ןערַאלק ןעטעּבעג טָאה הרבח רעגיט
 -ּבָא רעּבָא ךיז טָאה ערַאלק ,הרבח רעגיזָאדרעד תבוטל טרעצנָאק

 סָאװ ,טימרעד טרעלקרעד וליּפַא יז סָאה גָאזּבָא רהיא .טגָאזעג

 ףו ןָאק ןוא קרעװ שילַאקיזמ סיורג ַא רעּביא טציא טיײּברַא יז
 "בָא םעד וצ ,ןעכַאז ערעדנַא טימ ןעגיטפעשעּב טשינ רעבירעד
 ,טײקֿבילפעה ןופ רעטסומ ַא ןעוועג ,בגא-ךרד ,זיא סָאװ ,ףירּב-גָאז

 ןעטשרע ןופ ןעמוקעב טָאה יז סָאװ ,עמוס ַאזַא טגיילעגייב יז טָאה

 סָאד םשורַא רַאפ סָאװ ,ןהעטשרעפ טֿפײל ןָאק ןעמ .טרעצנָאק
 םויח.דע ךָאנ ןעּביירש ןעגנוטייצ יד .אשרַאװ ןיא טכַאמעג טָאה

 ףַאפ ןיטסיטרַא יד ןעּבױל ןייא ןיא טלַאה ןעמ ןוא םעד ןעגעוו

 ךיא סָאװ ,רעטָאפ רתיא ןופ תורישע יד .טייקגיטומסיורג רהיא

 יחעצרעד עגיזַאדיד קנַאד ַא ,ךיז טָאה ,ןַאמ רעכייר ַא ךילקריוו

 ַא ןעגָארטוצ ךיז טָאה גנולצולפ ,טרעסערגרעפ ךַאּפ ירד ,ןעגגול
 ,ןעּבָאה- -הנותח ןעלעוו רימ ןוא הלּכ ןיימ זיא ערַאלק זַא ,גנַאלק
 רעזנוא ןופ ךיז טמהענ גנַאלק רעגױָאדרעד זַא ,ןייז ןָאק סע

 "ףעגיד'אמזוג רעד ןופ ךיױא ןוא טּפַאשדניירפ ןוא טּפַאשטנַאקעּב
 .רעפ ןליפַא רימ טָאה סָאד .ןענָאילימ טגעמרעפ יז זַא ,העידי

 ּבָאה ,טכַאדעּב לסיּב ַא ךימ ּבָאה ךיא יװ ,םעדכָאנ רענָא ,ןעסָאהד
 יױפ ,גנַאלק ןעגיױַאדמעד ןענעקיילוצּפָא טשינ ןעסָאלשעג ךיא

 סיּפצ ןופ ןץ'עקלענא וצ ןעגנוהיצעג עניימ ןעטיהרעפ וצ .םורָאױזַא
 .דשחַא

 זיא ,ץערַאלק ייּב ןעוועג הירפרעדניא טנייה ןיב ךיא זַא
 ןא--עמעלַא רַאֿפ טָאה ןוא ַאקצירָאק יורפ ןעגנַאגעגוצ רימ וצ
 ףרעשילַאקױומ רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןענופעג ךיז ןעּבָאה טרָאד
 א ןױה--טּפַאשלעועג רעכױה רעװעשרַאװ רעד ןופ ןוא טלעװ
 : ןָאטעג גָאז

 יי טנָאקעג עיגָאלָאטימ רעד ןיא ץימע טָאה יצ ,ןעזוק--
 ;לעדײמרעסַאװ ַא ןופ גנַאזעג םעד ןהעטש

 --,עניוק עביל ןיימ ,ןענַאטשעגייּב טשינ זיא רענייק--
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 רעד ךױא רעּבָא ,ץעייסידא רעסיוא--טרעפטנעעג ךיא  ּבָאה

 "עגוצ ןעװעג זיא רע לייװ ,רַאפרעד ןיולב ןענַאטשעגיײּב זיא

 | ,טיובטסַאמ םוצ ןעדנוּב

 .גיטכיזרָאפ רעגינעוו ,סיוא סע טהעז ,ןעוועג טזיּב וד רָאנ--

 טראװעג טלודעגניא סיורג טימ ןעּבָאה ןעשנעמ עֿכילטע

 ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,רעפטנע ןיימ ףיוא

 טספרַאדעּב וד רעּבָא .טשינ ךױא סע טפלעה לָאמַא--

 ןעטייק עלַא טסיירוצ עּביל יד זַא ,ןעסיוו יאדוא
 טָאװטע ךָאד ךיז יז טָאה ,ץלָאטש רהיא ףיוא טקוקעג טשינ

 "עי ןופ םענייא ןעטלַאהעגּבָא םורַאױזַא בָאה ךיא ןוא ןערָאלרעפ

 יד ןיא יז ןופ טדער ןעמ זַא סָאװ ,תונוחצנ עקשטיניילק ענ

 ךיז ןעּבָאה רעסַאװ טימ רעייפ :וצ בור-יפילע ןעמ טיג ,ןענָאלַאס

 ,ןעפָארטעג
 טרער ןעמ רעדָא טדער ןעמ יצ ,סנײאצלַא סע זיא רימ

 ,ץעראלק טימ ןעכָאה.הנתה לעװ ךיא זַא ,םעד ןעגעװ טשינ
 רעסעב ךיא טלָאװ הּביס רעטנהָאמרעד-ןעּבױא רעד בילוצ רעּבָא

 "עג טשינרָאג ךימ ךיא ּבָאה ךָאד .ןעדייר ָאי לָאז ןעמ ,טלָאװעג

 ױװַא ןעגידנע ךיז לָאז ץערַאלק ייּב טיזיוװ ןיימ וַא ,ףיורעד טֿפיר

 טימ ןעבילברעפ ןיּב ךיא ןוא קעװא ןענעז טסעג יד זַא .הנושמ

 טשינ רהיא ןעליפש ןעמונעג ערַאלק וניא טָאה ,ןיקטניטַאינש

 תמאּב זיא טרעצנַאק רעגיזָאדרעד ,טרעצנַאק םענעּבירשעגנָא גנַאל -

 "רעוו ןייק ןענופעג טשינ שממ ןעבָאה רימ זא ,ןעש ױזַא ןעוועג

 טָאה השקּב רעונוא ףיוא .גנוקיצטנע רעזנוא ןעקירדוצסיוא רעט

 טָאה םעדֿכָאנ ןוא ,לאניפ םעד טליּפשעג לָאמַאכָאנ ערַאלק ןנוא
 !ןָאטעג גָאז ַא יז

 טגידנע טלעװ רעד ףיוא ץלַא .גנונעגעזעג א זיא סָאד--

 .גנונעגעזעג א טימ ךיז
 !ןנוא ןעזָאלראפ וצ טשינרָאג ךָאד טֿכַארט רהיא רעּבָא

 "קנַארפ ןיא ןיז ןיוש ףיא ומ םורָא געט ןהעצ א ןיא--

 = .טגָאזעג יז טָאה-- ,טרופ
 :רימ וצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה יקסניטַאינש
 'וגוא וטסָאה ווָאשָאלּפ ןיא סָאװ ,וד ,ףיורעד וטטגָאז סָאװ .,וג---
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 ףיא טעװ ערַאלק ןייליײרפ זַא ,גנונפָאה רעד טימ טלעגילפע ב
 ?זנוא טימ ןעביילברעפ גידנעטש

 ןיליירפ ןעגעװ גנורעגירע יד זַא ,לָאמַאֿכָאנ גָאז ךיא-- |
 ,זנוא טימ ןעּביילּברעפ גיבייא ףיוא טעװ ערַאלק

 ערַאלק טָאה-- ןענַאטשרעּפ ױזַא יקַאט סע ּבָאה ךיא ןוא--
 ,טייקגיחור רעוויאַאנ טימ טרעפטנעעג

 -אינש ףױא ,ךיז ףיוא ןעסָארדרעפ סיּפע רימ טָאה סע
 ייַפ סױרג יװַא טשינרָאג ןיב ךיא .ץערַאלק ףױא ןוא ן'יקסניט
 ,ןוחצנ ןימ ַאזַא ןופ תולעפתה ןעטַאכ לָאז ךיא זַא ,שירַאג ןוא ךיז
 טּבעל ןוא ּףיל ױשפא ךימ טָאה ערַאלק זַא ,קנַאדעג רעד א
 -רָאה םוצ טשינ רהעז ןעועג רימ ןיא ,גנונפָאה רעסיוועג ַא טימ
 וצ להיפעג טמיטשעּבנוא' נָא סיּפע זַא ,טסואוועג ּבָאה ךיא .ןעצ
 קרַאטש טנַאקעג ךיז טָאה סָאװ ,להיפעג ַא ,טשרעהעּב יז טָאװ רימ
 -ַאלק זַא ,ףױרעד טכירעג טשינ ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא .ןעלקיווטנע
 רעסיװעג א טימ ןעּבעל לָאז ןוא ןרעדָאפ סיּפע ןעלעװ לָאז ער
 -עוו גנודלעמ רהיא זַא ,ןעלַאפעגנייא רימ זיא גנולצולּפ ,גנונפָאה

 גנַאלרעפ ַא יװ ,רהעמ טשינ זיא ,קעװַא טרהָאפ יז זַא ,םעד ןעג)
 -ָאמ רימ ףױא טעװ סָאד םשורַא רַאפ סָאװ ,ןעגייצוצרעּביא ךיז
 וצ עביל ןיימ .,טלַאק רהֹעזו ןעמונעגפיוא סע ּבָאה ךיא 3
 -ליב ַא רימ ןיא ןעקעװרעד טפרַאדעּב ךילטנעגייא טָאה ץעקלענַא
 ןעגנַאגעגנָא גינעו סיפע רימ זיא ךָאד ןוא ,ךיײלטימ ֹוצ גנוג
 -רעפ .קעװַא-טרהָאפ יז זַא ,רעטרעװ ערהיא ןוא טעמוא סערַאלק
 שינעטערק עגידהפצוח א יו ,ןעויועגסױא סע טָאה רימ ,טרהעק
 ,גנוגידיילעּב ַא יו וליפא ןוא

 טליּפשעג טשינ לָאר םוש ןייק ךָאד טָאה ָאד !סָאװרַאפ
 .ןעגנוניימ ענױזַא ןופ טיוו ץנאג ןיִּב ךיא .ץלָאטש-ןעדגַאטש רעד
 ,ןעפיירגעב טנעקעג טשינ סע ךיא ּבָאה טונימ רעטשרע רעד ןיא
 ץנַאג ןיימ סָאװ ,טימרעד רימו סע ךיא רעלקרעד טציא רעֶּבָא
 זא יױזַא ,רַאבליײטנוא ןוא ךילסילשסיוא ץעקלענַא טרעהעג ןעזעוו

 ,קלח-עּביל ןעטסנעלק םעד רימ ןופ טרעדָאפ סָאװ ,יורפ עדעי

 עגָאדיד .םוטנעגײא סעקלענַא ףיוא לַאפנָא נא םורָאױזַא טכַאמ
 .גונעג רימ רַאפ זיא גנורעלקרעד



 צד ןביויגא

 "טוצ םלראו רהעז ךימ ךיא לעװ ןערַאלק טימ ,סיועג

 עגיַאדיד רעּבָא ,ןָאגַאװ ןיא ןיי ןוש טעװ יז תעשּב ,ןענעג
 טאה ,קעװא-טרהָאפ יז זַא ,םעד ןעגעװ גנודלעמ עגיטייצהירפ

 -לעַא ןייא רָאנ .להיפעג רעווש ַא סיּפע רימ ןיא ןעפורעגסױרַא

 .ןעװרענ עניימ םיפ יד טימ ןעטערט וצ טכער סָאד טָאה עק
 יװַא ץערַאלק ףיוא טקוקעג טשינ לָאמנײק ףיא ּבָאה ךָאד

 ,טקרעמעב ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םוצ ןוא .טציא יו ,שיטירק
 ,טכױעג רָאלק יהיא ,טלַאטשעג רחיא ןופ ןעמרָאפ עֿכײר יד זא

 ראק ןוא ןעגיוא עטרַאּפשעגסױרַא-סָאװטע ,עיולפ ,רָאה עלעקנוט
 -אנאב ןיא טגהָאמרעד סָאװ ,טייקנעש ַא זיא סָאד זַא--ןעפיל"ןעש

 ךָאנ רעדָא .ןעױרפ-םערַאה יד רָאפ-ןעלעטש סָאװ ,רעדליב על

 ןופ ןעלעטַאה יד ןיא ןעגנעה סָאװ ,סעיפַארגעלַא יד--רעגרע
 .גנא ןעטייווצ

 ןוא ץערַאלק ןופ קעװַא ךיא ןיּב גנומיטש רערעווש א ןיא
 -םיפ עכילטע ןעפיוק טלַָאװעג ּבָאה ךיא :טפעשעגכוב ַא ןיא ןײרַא
 ,ץעקלעגַא רַאפ ךעל

 ַא ראפ סָאװ ,םעד רעּביא טכַארט ךיא יװ טייצ ךָאװ ַא ןיוש

 ףיא ליה לעטימ סָאד ךיוא .ןענעייל םוצ ץעקלענא ןעמ טיג ךוּב
 "עב עסיורג ןייק וצ טשינ םהיא ביג ךיא םגה .ןעדיימסיוא טשיג

 ,עמַאזנגַאל א זיא גנוקריוו ןייז לייזו ,גנוטייד

 ,יגוי ןעט'1 םעד

 רַאפ ,ןײטשַאה ןופ העידיַא ןעמוקעב ךיא ּבָאה ןעטלענ
 ךיא .גננױאװ א ןַאהרַאפ ןױש זיא רעטומ רהיא ןוא ןץעקלענַא
 טקישעגסױרַא גיטייצֿפײלג ןוא טלײטעגטימ דלַאּב יז סע ּכָאה
 -גֹוז זיא טנייה .קַאזלַאּב ןוא דנַאז שזרָאשז ןופ ןענַאמָאר שכילטע
 -עג זיא עמהומ יד .סעגישטשיװ ןופ גָאט רעטשרע רעד ,גאט
 סעגישטשיװ יד ףיוא ןעװעג ןױש יא יז .הָאשַאלּפ ןופ ןעמוק
 2 יי יז ןיא ןָאטעגגײרַא קרַאטש זיא ןוא

 ז רַאֿפ רָאנ ,ןהעזעג טשינ טעמּכ ךיא ּבָאה ןעמהומ רעד
 ױרט זַא ,הרושפ עטוג ַא טגָאזעגנָא רימ ײ טָאה ןערהָאפקעװַא
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 לָאז עקלענַא זַא ,ןעסָאלשעּב טָאה ןוא רעסעּב ךיז טלהיפ ענילעצ

 יורפ זַא ,ןעכער ךיא ,סעגישטשיוו יד ףיוא גָאטשרענָאד ןייז ךיוא

 טרפב .ןעמהומ רעד חור-תחנ ַא ןעּפַאשרעפ טימרעד ליוװ ענילעצ

 החגשה רעד רעטנוא גָאט ַא ףױא ןיילַא ןעּביילברעפ ןָאק יז זַא

 ןיא טציז סָאװ ,עקלענַא ,טפַאשרעניד רעד ןוא רָאטקַאד טגופ
 תמאּב ךיז טגיטיונ ,הסיפת ַא ןיא ענעסָאלשעגנײאינַא יו ,וװָאשַאלּפ
 .החמש עסיורג ַא סע ןיא רימ רַאֿפ .גנולייורעפ ַא טיפע ןיא

 ןיא ףימ ייּב ןייז טעװ עקלענַא זַא ,ןײלַא קנאדעג רעד ןיוש
 "בָא ךיז טָאה זה ןעניזָאדמעד ןיא .שממ ךימ טפושּכרעפ ,םבוטש

 "ףע םוצ ץיַאה רהיא ןיא טָאה רשפא ןוא ,עּביל ןיימ ןעגיוהעג

 ףָאנ ,רימ רַאפ רעקרַאטש ןעּפַאלק ןעּבױהעגנָא ָאד לָאמ ןעטש

 ,רימ רובּכל טנעדרָאעגניא טָאה עמהומ יד סָאװ ,דנעװַא םעגעי

 ,יגוי ןעט-2 םעד

 לָאז םעד ןעֿפַאמרעּביא טזָאלעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טוג זיא טע
 גָאטימ א ףיוא ןעדַאלוצנייא ןעלַאפעגנייא ןיא רימ ,ייזומ ַא ףיוא
 טריזיטַאּפמיס עקלענַא סָאװ ,ןענַאזרעּפ עֿכילטע סעגישטשיוו יד רָאנ

 ןיא ןעטלַאהרעפ רעגנעל ןענַאק יז ךיא לעװ םורַאױזַא ,ייז טימ

 "נָא ךיז יז טעװ בגַא-ךרד ןוא ייװצ העש א ףיוא ךָאנ זיוה ןיימ
 זובנל ןערָאװעג טֿפַאמעג ךילטנעגייא זיא גָאטימ רעד זַא ,ןעסיוטש
 .רהיא

 גיגוי ןעט-8 םעד

 טוָאלעג ּבָאה ןוא טמױקעגנָא ךיא ּבָאה ןעמולב טימ םיִא
 -יצ טעקלעגַא ןעלַאז עדייב יד ןוא ּפערט יד ייז טימ ןעצופסיוא
 יז תעשב ,ןעוועג רעהירפ זיא סע יװ ,יֹוזַא ןעבילגרעפ יא רעמ
 -גיא ןעמוק ןעלעוו ןעמַאד יד זַא ,ןעכער ךיא .טניואוועג ָאד טָאה
 רַאפ ןָאטרעּביא ןעלעװ יאדוא ךיז טעװ עקלענַא ןוא הירפרעד
 -רעפ ךיא בָאה רעּבירעד ןוא ,רעמיצ ףהיא ןיא סעגישטשיוו יד
 ַא ןוא לעגיּפש ןעסיורג ַא ןעלעטשקעװַא טרָאד לָאז ןעמ ,טנעדרָא
 ,לעשיטטעלַאוט
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 גרָאז ךיא טייװ יװ ,ןהעזנייא םוסעמוא ָאד טעװ עקלענַא
 טשרע .רהיא וצ ןיא להיפעג ןיימ קרַאטש יװ ןוא רחיא רַאפ
 וצ ןָא ךיא ביוה ,ךוּבגָאט ןיימ רעטייװ ריפ ךיא תעשּב ,טציא
 ךיא תעשה ,רעטכײל רימ טרעװ סע ליפיו ףױא ,ןעקרעמעּב
 ךימ ןעסייר םינינע עכנַאמ תעשב ,סיּפע טימ ךימ גיטפעשעּב
 ערעװש ןוא סעיטקעלפער ןופ ןיירק ןעטפושכרעפ םנופ סױרַא
 רעד ןיא סעקעוושט ןעּפַאלקנײרַא סָאד זַא ,ןיימ ךיא ,תונויער
 "הוא ןופ רעדליב יד ןעגנעהפיוא טעװ ןעמ עֿכלעװ ףיוא ,דנַאוז
 ,הניער עלַא יד ןופ טרעװ רהעמ טָאה ,ייומ ןעגיטפניק רעז
 .תילכּת םוש ַא ןהֶא ערעדנַא יד ןיא ענייא ךיז ןעטכעלּפ סָאװ

 -אבלעטימנוא רעֿפַאפנײאינַא ןייז ןעגָאק טשינ ךיא לָאז סָאװרַאֿפ
 טלָאװ ,רעהירפ ןייז טנָאקעג סע טלָאװ ךיא ןעו !שנעמ רער
 רעד ןיא ןעשנעמ עטסכילקילג יד ןופ רענייא ןעוועג רעכיז ךיא
 ,טלעוו

 לגוי ןעט-4 טעד

 יז יב טיזיװסגנודַאלנײא'נַא טימ ןעוועג ךיא ןיּב טנייה
 טָאה יקסניטַאיגש .ןענָאזרעּפ עכילטע ךָאנ ייּב ןוא סיקסניטַאינש
 עלַא ןיא--טלָאװעג סע ּבָאה ךיא יוװ--גנַאלק א טזָאלעגסױרַא ןיוש
 סרעטָאֿפ טעד סױֹרַא רהיפ ךיא זַא ,טלעװ רעד ןופ ןעקע רימ
 רַאפ ייזומ ַא ןענדרָאנײא לעװ ךיא ואוו ,אשרַאװ ןייק סעיצקעלָאק
 דלעה רעד ךיא ןיּב טנעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא .ךיורבעג טגנעמעלַא
 ךיז ןעצונעב יז .םעד ןעגעװ ןעּביירש ןעגנוטייצ עלַא .גָאט ןופ
 עֿכײװ שנעי עיצקעל ענייפ א ןעביג ןוא טייהנעגעלעג רעד טימ
 ,װ .זַא ןוא "דנַאלסױא ןיא דלעג ןוא טייצ ןע'רטּפ סָאװ,/ ,טייל
 יִנֲא ּבָאה ךיא .דנַאה רעד וצ רימ רַאפ טַארוקַא זיא סָאד רעּבָא
 ןוא ןעמהומ רעד ייז ןעזייװ וצ ,ןעגנוטייא עפוק א סלעמַאזעג
 י ,ץעקלעגַא ןוא

 ילגול ןעט-8 םעדי

 ײװ ,רעהירפ גָאט ַא טימ ןעמוקרָאפ ןעלעוו סעגישטשיוו
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 טגייה .בוטיםוי ןעגידנעגרָאמ םעד ּבילוצ ,טמיטשעב טָאה ןעמ
 רעד ןיא ןעמהומ רעד טימ עקלענַא ןעמוקעג זיא הירפרעדניא
 עכלעװ ןיא ,סנעטסַאק ךס ַא ןוא לעדיימּבוטש ַא ןופ גנוטיילגעּב
 טושפ ךימ ּבָאה ךיא .ןעטעלַאוט עגירעהעג יד ןעגעלעג ןענייז סע
 ּבָאה ךיא .ןהעוסיוא סעקלענַא רַאפ ןערָאלרעּפ ןוא ןעקָארשרעד
 יָאה ןוא ןערָאװעג סַאלּב ןענייז ךעלקעּב ערהיא זַא ,ןהעזעגנייא
 -בֶא רהעז ללכּב ןיא ױ ,רעייפ ןעמירַאװ רעייז ןערָאלרעפ ןעּב
 סע ןעקרעמעב רעטומ רהיא ןוא עמהומ יד .ןערָאװעג טרהעצעג
 רעּבָא ,רהיא טימ ןעמַאװצ גידנעטש ךיז ןעניפעג יז לייוו ,טשינ
 -עג ךיא ןיּב געט עֿבילטע לייוו ,ןהעזעגנייא ךלַאװ סע ּבָאה ךיא
 ךימ ויא תונמחר ןופ להיפעג ַא טיפע ,רהיא ןופ טדיישעגּבָא ןעוו
 .רעגיא רעד זיא סעלַא םעד ןופ הּביס יד זַא ,םינּפַא ,ןעלַאפעּב
 -לעגַא ןעװ ,ץרַאה רהיא ןיא ּבָא ךיז טליּפש סָאװ ,ףמַאק רעכיל
 ײז ןעװ ,ףמַאק ןעגיזָאדמעד וצ ףוס ַא ןעֿכַאמ טלָאװעג טלָאװ עק
 רהיא ןופ םיטש רעד וצ ןערעהוצ רעסעּב טלָאװעג ךיז טלָאװ
 עלֲא וצ ףוס ַא ןעמונעג טלָאװ ,רימ וצ טרעהעג סָאװ ,ץרַאה
 : ,ףילקילג טריּפשרעד ךיז טלָאװ יז ןוא ןגָאלּפ

 -ילגעוועב עניימ ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא קניזרעפ יא
 -לעצנייא עדעי יונעג ןָאק ךיא זַא ,סיוא-טזייוו רימ .ןעדמַאז עכ
 תעשּב ןוא ,טֿפױעג סעקלענַא ןיא ךירטש ןעטסנעלק ןעדעי ,טייה
 טלַאטשעג רהיא ןוימד ןיימ ןיא ףױא טהעטש ,טשינ יז העז ךיא
 .על ַא ןהעטש טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,טייקכילרעּפניישעּב ַאזַא טימ
 ףיוא רהיא טימ ךימ ךיישוצ ךיא זַא ,ךָאד ןוא ,רימ רַאפ עגידעּב
 ,ץייר םעיײנַא לָאמ סעדעי רהיא ןיא ךיא ןיפעג ,טייצ רעצרוק ַא
 סיּפַע רימ ןיא סױרַא-טפור גנוריּפש עגיזָאדיד .ןח ןעכילרעדנואוו א
 זא ,עֿכילטפַאשנעסיװ ַא ּבלַאה ןוא עשיטסימ ַא ּבלַאה ,עזעטָאּפיה ַא
 ,טציא ןוא ,רימ רַאפ טמיטשעּב ן'עקלענַא טָאה ןײלַא רוטַאנ יד
 שזַאּפיקע ןופ שיױרעג םעד ףױה ןפיוא טרעהרעד ּבָאה ךיא זַא
 יר ןעסירגעּב וצ ,ןעטנוא ןעפַאלעגּבָארַא םודנעּפ-םודנעה ןיּב ןוא
 רהעמ ןעזיוועגסיוא לָאמַארעדיװ טײקֿכילקריװ יד רימ טָאה ,ןעמאד
 ףימ ייּב ךיז טגיטסענ סָאװ ,טלַאטשעג יד רעדייא ,ןעמָאקלָאפ
 ,ןצרַאה ןיא
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 ,סנעדייז ןופ לעטנַאמגעװ ןעטכייל ַא ןעגָארטעג טָאה עקלענַא

 טרעפ ,לָאואו רעטיירג רעגנַאל א טלעגנירעגמורַא טָאה טוה היא

 ןעווָאדמעד ןופ ןוא 8 12ת08066 עּבמָאג רעד רעטנוא ןעדנוּב

 "עג רעייט גידווע'נח רהיא טלעכײמשעגסױרַא טָאה לעמער ןעיורג

 א ןופ ל'מינּפ םעד וצ ךילנהע רהעמ לָאמעלַא זיא סָאװ ,טֿכיז

 .יורפ רעטארייהרעפ א ןופ יװ ,עלעדיימ

 טסירגעּב ךיז יז טָאה גיצרַאה ןוא ךיליירפ ךילנהעוועגנוא

 ףױא גנונּפָאה יד ןוא העיסנ-ןעגרָאמהירפ יד זַא ,םינּפַא ,רימ טימ

 סָאד ,גנומיטש רעטוג ַא ןיא טכַארּבעגנײרַא יז טָאה גנולייוורעפ ַא

 רריא זַא ,טֿכַארטעג בָאה ךיא לייו ,טהערפרעד רהעז ףימ טָאה

 וָאשָאלּפ זַא ןוא רימ טימ ןעפערט וצ ךיז םהענעגנָא ךָאד זיא

 -טסַאג א יװ .גילייוגנאל ןוא טסיװ סא רהיא טהעז רימ ןהֶא

 דגַאה ןייא ןעגָארטעגרעטנוא ךיא ּבָאה ,תיבה-לעב רעכילדניירפ

 ט"יפעגסױרַא יײז ּבָאה ןוא ץעקלענַא עטייוװצ יד ,ןעמהומ רעד

 ןעּבָאה ,ןעמולּב טימ טצופרעפ ןעש ,ּפערט יד ןהעזרעד .ןעּביױא

 וטגָאזעג ּבָאה ךיא ןוא ,ט'שודח'רעפ קרַאטש עדייב ךיז

 יי | ...וירּפרויס ןיימ זיא סָאד--

 רעּבֶא ,דנַאה סעקלענַא ןָאטעג קירד א ךיא ּכָאה ייברעד

 ײלצפוצ ַא רַּפ ןעמהעננָא טנָאקעג סע טָאה ןעמ ןַא ,טֿכײל יָא

 רעד וצ ןעפורעגנָא ךימ ּבָאה ךיא .גנוגעוועּב רעגידנערעגנוא רעג

 :ןעמחומ
 יד ןופ ןוהצנ םעד דובּכל גָאטימ ַא ןעּבעג לעװ = ןיא--

 | .סיקסװַאשַאלּפ
 ןעו ,ךַא .ןופרעד ןערָאװעג טרהירעג רהעז זיא עמהומ יד

 דרעפ סָאד ןָא רימ טהעג סע גינעו יװ ,טסואװעג טלָאװ יז

 ילָאװ סיקסוָאשָאלּפ יד ןופ ררָעפ יד סָאװ ,תונוחצנ עלַא יד ןוא

 -ָארייא ץנַאג ןופ סעמָארדָאּפיה עלַא ףיוא ןעטלַאהּבָא טנַאקעג ןעט

 ,תונויער עניימ ןענַאטשרעּפ ,גיטנעק ,עקלענַא טָאה רַאפרעד .עפ

 ךימ טָאה יז זַא ,טּבעלוצ ןוא ךילהערפ ױזַא ןעוועג זיא יז רעבָא

 ןעלֿכײמש וצ ןופ ןעטלַאהעגנייא םיוק ךיז ןוא טקוקעגנָא טכייל

 ךיז טָאה רימ ,ּפָאק םעד ןערָאלרעּפ טשינ רעיש ּבָאה ךיא

 ײעקָאק ןופ ןעטָאש ַא סיּפע ן'עקלענַא ןיא העז ךיא זַא ,טֿפַאדעּפ
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 .טקרעמעּב טשינ רהיא ןיא סע ךיא ּבָאה רעהַא זיּב סָאװ ,יירעט
 .גיא לָאז עקלענַא זַא ,טכַארטעג ךיא ּבָאה ,ןייז טשינ ןָאק סע
 וא ןוא עּבילנעגיצ רעגידלושנוא ןופ וליפא יירפ ןייז ןעצנַאג
 .רחיא רַאפ ץלַא וט ךיא סָאװ ,סָאד ןעלֿכײמש טשינ לָאז רהיא
 / ,ןעגעווט

 ןוא לעטנַאמגעװ רהיא ןָאטעגסױא לייורעד טָאה עמהומ יד
 יד טגנאלרעד ן'עקלענַא ּבָאה ךיא ןוא דרעפ יד וצ קעװַא זיא
 : ,גָאטימ םוצ טסעג ענעדַאלעגנייא יד ןופ המישר

 -נעמ ענעי זיולג ןעדַאלוצנייא סערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא--
 ךָאנ טעליװ וד ּבױא רעֹּבָא ,שיטאפמיס ריד ןעגייז סָאװ ,ןעש
 עטרַאק-טגנודַאלנײא'נַא ןעקיש ףּכיּת ךיא לעװ ,ןעדאלנייא ןעצימע
 .ןערהאפוצ ןיילַא לעװ ךיא רעדָא

 -טנעעג עקלענַא טָאה--,ןעמהומ רעד עלעטעצ סָאד זייוו--
 ,ןעביולקסיוא יז לָאז-- טרעפ

 ץַאלּפ ןעטשרע םעד ףױא ןעציז טעװ עמהומ יד ,ןיינ--
 עטוג ןוא ןעגנוסירגעּב טימ רהיא וצ ןהעגוצ ןעלעוו רימ ןוא
 ךיא ּבָאה וױה םעד ןיא ןיטריוו ַא ןופ לָאר יד רעּבָא ,ןעשנואוו
 ,ריד רַאפט טמיטשעּב

 טלָאװעג טָאה יז .טלעטיוררעפ סָאװטע ךיז טָאה עקלענַא
 ךיז טָאה ןוא עמעט רעדנַאנַא ףױא סעומש םעד ןערהיפפיורַא
 :ןעפורעגנָא

 וצ ,ןעליּפשסױא טעװ דרעפ רהיא ,וטסגיימ יװ ,ןָאעל--
 זיא יז ןוא םהיא ףױא ןעגנונּפָאה עסיורג טגעל עמהומ יד ?טשינ
 | ,ןירעד ןָאטעגנירַא ױזַא

 רימ ייּב ּבָאה ךיא םורָאװ ,טליּפשעגסױא ןיוש ּבָאה ךיא--
 טציא טציז סָאװ ,ןעזעװ עגיָאדסָאד יו ,טסַאג ַאזַא זיוה ןיא
 ,רימ ראפ

 .תמאּב ךימ קערש ךיא ןוא ראג טסַאּפש וד--
 ןעטסנרע'נַא טימ טרעפטנעעג ןיוש ךיא ָאה--,עמהתומ 'יד--

 ףערילרעפ טעװ יז בוא ,לָאפ םניא טסיירט א ךָאד טָאה-- ,ןָאט
 ןייז ןיש סעיצקעלָאק עגיימ ןצלעװ םורַא ןעּפָקװ עכילטע ןיא
 .טגיא רהעגעב רעטסערג רהיא ןערטנ וױז שָאד ןוא ,אשרַאװ ןיא
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 ךָאג יז טָאה רעטָאפ טענעּברָאטשרעּפ םעד ,רהָאי ןהעצ ןופ ךשמ

 ןיק סעיצקעלָאק יד ןערהיפרעביא לָאז רע ,טרערעגוצ קרַאטש

 טישעג ןעמ ןוא ,םעד ןעגעװ ןעציירש ןענגוטייצ עלַא ,אשרָאװ

 ירעּביא טשינ וליפא סע ןָאק ךיא ןַא ,םיחבש ליפױזַא טימ ךימ

 .ןעבעג
 .טניישעגפיוא ראג טָאה ל'מינּפ ערעייט סָאד

 -עג / טָאה -,רעּביא רימ ןעייל ,ןעגנוטייצ יד רימ ןייוו--

 ,טגָאז
 .טדנעה יד רהיא ןעשוק וצ טלָאװעג רהעו ךיז טָאה רימ

 רתיא ףיוא טלעגיּפשעגּבָא ךיז טָאה סָאװ ,החמש רעד רַאפ ךיל

 ןעװ םורָאװ !זייװעב רעײג 8 ןעװעג רימ רַאפ ןיא סָאד ,טכױעג

 טשינרָאג יז ןעטלָאװ ,רימ וצ גיטליגכיילג ןעוועג טלָאװ עקלענַא

 ,םיחבש עגיזָאדיד טהערפרעד
 -עיילרעּביא ריד לעװ ךיא-,טרעפטנעעג ךיא גָאה--.,ןייג--

 לַעװ ךיא ,רעגיטכיר ,רעדָא ןעמוק טעװ עמהומ יד תעשּב ,ןענ

 ךי השעמ.תעב לעװ ךיא ןוא ןענעייל לָאז ןיילַא יז ,ןעטעּכ יז

 ,שירָאג ןהעזסיוא ףעכיז לעװ ךיא תמחמ ,ריד רעטניה ןעגרָאברעֿפ

 טָאװ ,ןײלַא רַאפרעד ןױוש טלָאװעג טשיג ךיא טלָאװ סָאד ןוא

 ,ָאד ךיז טסניפעג וד
 ןשירַאנ ןהעזסיוא וטסלָאז סָאװרַאפ --
 ייד רךָאנ ,טסגידרעפ ןיימ טשינ ןיא סָאד סָאװ ,רָאפרעד-

 סָאװ ,ריד וצ ךיז ןעהיצלב ןעגנוטייצ יד ןיא םיחבש יד .רענ

 ןעגָאז ןענָאק לֶאְו ךיא ,רַאפרעד ןעבעגעג טשינ ףךיא טלָאװ

 ַאַא רַאפ תמאב סע טלַאה היא בוא, :סרעקיגָארכ ןרעה יד

 טלָאז טרָאד ןוא ווָאשָאלּפ ןייק עלַא ךייא טרהָאפ ָאט ,ךַאז עסיורג

 "..עמַאד 8 רענייא ןופ ךעלעסיפ יד וצ ןעגיונרעפ ךיז רהיא
 ,ןענָאלשעגרעּביא ךימ יז טָאה--!ןָאעל !ןָאעל---
 ןוא ןָאט סע לעװ ףיא םורָאװ ,עקשטיניילק ,רעליטש--

 -הדומ טשינ טסעװ וד ואװ ,טרָא ןופ ןעבױהפיוא טשינ ךימ לעװ
 ,גנוקריװ ןייד זיא סָאד וַא ,ןייז

 ענײמ .ןערעפטנע וצ סָאװ ,טסואװעג טשינ טָאה .עקלענַא

 ןיא סָאװ ,ןעשנעמ א ןיפ רעטרעװ ןעועג תמאּב ןענייז רעטרעװ



 יז
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 -קוה רעֿכילהערפ ןוא רעיירפ רעד רעּבָא ,תעגושמ ןיּג טּבילרעפ|
 טשינ ךיז טָאה ןעמ ןוא ,גנומיטש עסיװעג ַא ןעפַאשעג טָאה ןָאט
 ,טגטזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד וצ שיגַארט ןעהיצעב טנָאקעג

 .וצ תמאּב ךימ טָאה סָאװ ,לעטימ ינ ַא ןעװעג זיא סָאד
 לעװ רהיא ךרוד זַא ,ןהעזעגנייא ּבָאה ךיא לײװ ,טלעטשצעגבעדירפ
 .ןעכַאז ךס ַא ןעגָאזסיורַא ןענָאק ךיא

 ּבָאה -- ,טגָאזעג רעטייװ ךיא בָאה--.קָאטש ןעצנַאג סעד--
 ןיא ,רעמיצ ןייא רעסױא ,סעיצקעלָאק יד רַאֿפ טמיטשַאּב ךיא
 רעמיצ סָאד ,רעטניװ ןערהָאיַארַאפ טניואװעג טסָאה וד ןעכלעוו
 טּבױלרעד רָאנ רימ ךיא ּבָאה טנייה .טרעדנעעג טשינ טּביילּב
 .ןעמוק ןייד דובּכל סָאװטע סע ןעצוּפוצסיוא

 וצ טרהיפעגקעװַא יז ךיא ּבָאה רעטרעװ עגיזָאדיד טימ ןוא
 יז .לעװש רעד רַאפ ןהעטש ןעגילּבעג זיא עקלענַא ,ריס רעד
 ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ןעטלַאהנײא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה

 !ןעמולב ַארַא'ט- ,ךַא--
 :טגָאזעגסױרַא ליטש ּבָאה ךיא

 רעד ןיא עטסנעש סָאד ןוא לעמילּב ַא טויב ןיילַא וד--
 ,טלעוװ

 ןעּבעגעגוצ טסנרע ךיא ּבָאה םעדכָאנ

 ריד לעװ ךיא ןעוו ,עקלענַא ,ןעּבױלג רימ ךָאד טסעװ וד --
 טלָאװעג לָאמַא ךיא טלָאװ ,רעמיצ םעד ןיא ,ָאד וַא ,ןעגָאז
 ,ןעּברַאטש

 !רעטרעװ עניימ ןיא ןעוועג זיא טיײקגיטֿכירפיוא ליכיוו ,ָא
 ךיא החמש רהיא ,טלעּבענרעפ יװ יױזַא ךיז טָאה טכיזעג סעקלענַא

 .ָאה רעטרעװ עניימ יװ ,ןהעזעג ּבָאה ךיא .ןערָאװעג ןעשָאלרעּפ
 רעגיטֿכירפױא עדעי ףיוא-טגער סע יװ ,טגערעגפיוא רהעז יז ןעּב
 רהיא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה טונימ ַא ייּב ,םירוסי ןופ ךורּבסיוא
 ַא ױ טָאה טפַאױק עכילצעלפ ַא סיּפע ןוא טסורּב ,לעסקַא ,ּפָאק

 .ןעטלַאהעגנייא ךיז יז טָאה לָאמסָאד רעּבָא .רימ וצ ןָאטעג סיוטש
 ,ןוא ,ןעגיוא עטכַאמרעפ טימ רימ רַאפ ןענַאטשעג יז זיא עלייװ ַא

 :טגָאזעגסױרַא טסנרע רעּבָא ,רעיורט טימ ,טצעלוצ

 ,טשינ ךימ רעטיּברעפ .ריד טימ יירפ ןייז רימ זָאל-- "יי
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 רעד -- ,ןעפורעגנָא ךימ ךיא בָאה--,עקלענַא ,טוג רהעז--

 ,דגַאה ןיימ וטסָאה טָא ןוא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא ךַאמּבָא
 טָאה עקלענַא ,דנַאה יד ןעניוצעגסיוא היא בָאה ךיא ןוא

 -עג טימרעד טלָאװ יז יװ טקנופ ,ןאטעג קירד ַא קראטש ױזַא יז
 -יל ערתיא טרעװרעפ טָאה יז סָאװ ,ץלַא סָאד ןעגָאזסױרַא טלָאװ

 .היא טָאטשגָא טנידעג רימ טָאה קורדדנַאה רהיא ,ןעדייר וצ ןעפ
 ךימ ּבָאה ךיא זַא ,טהערפרעד ױזַא ךימ טָאה רע ןוא רעטרעװ ער

 -עגנוצ ַאזַא ןופ קורדניא ןַא ןעװעג זיא סָאד ,ןָאטעג לעקַאװ ַא
 ןערָאװעג טשימעגוצ ליפא ןיא םהיא וצ וַא ,קילג ןעכילנהעוו
 -גוא עײגַא טלעקיװטנע ךיז טָאה רימ רַאֿפ ,להיפעג גיהורנוא'נַא

 -יװ רהיא זַא ,טגייצרעּביא ךימ ךיא ּבָאה טציא ,טלעװ עטנַאקעב
 ןיימ ןופ ןעגגַאהעגּבָא זיא ןוא ןעהיצ טשינ גנַאל טעװ דנאטשרעד

 ,טייקטסיירד
 דרעפ סָאד ,עכילקילג ַא להַאטש ןופ ןעמוקעג זיא עמהומ יד

 ,דנװעג םָאקלָאפ ןעוװעג זי
 .רַאװש םייּב ןוא ןעקיטשירפ טצעזעג דלַאּב ךיז ןעגָאה רימ

 ןענעילוצרעּביא טייצ וליפא ןענופעג עמהומ יד טָאה עװַאק ןעצ

 .גתֹא ןעגעװ ןעּבירשעג טרָאד טרעװ סע סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןיא

 ַא .אשרָאװ ןייק טרהיפעגרעּביא ןערעװ סָאװ ,סעיצקעלָאק ערעו
 םינימ עלָא יד וצ ףילדניפמע ןענייז ןעיורפ יװ ,ךַאז ענדָאמ

 עמהומ יד ,טײלסנַאמ עטנהָאנ ערעייז ןערהירעב סָאװ ,םיחבש

 ירא ןעװעג ןיא ןוא תחמש ןופ ןערָאװעג ןעצלַאמשוצ שממ זיא

 -עגרעּביא ןיײװעליײװ טָאה יז תעשג ,גידװע'נח ךילנהעוועגרעס

 יד ךרוד קוק ַא טפַאֿכעג תולעּפתה טימ ןוא ,ןענעייל טָאד ןעסיר

 וצ טייצ ןופ ןוא ץעקלענַא ףיוא ָאד ןוא רימ ףױא ָאד ןעלירב

 :ןָאט ןעשיטַאמגָאד ַא טימ טגָאזעגסױרַא טייצ

 ןעװעג גידנעטש יא רע !אמזג ןייק טשינרָאג זיא סָאד

 אזא
 ךיו טָאה ןענעיײל םייּב סָאװ ,טָאג טקנַאדעג בָאה ךיא ןוא

 השעמ.תעַּב ּבָאה ךיא םורָאװ ,רעקיטּפעקס א סיפע ןענופעג טשינ

 ,גולק סגירעביא טשינ ןהעזעגסיוא זתמאב

 ךיז ןעּבָאה ןעמאד יד ןָעװ ,טײצ יד ןעמוקעג ןיא סע
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 רהעו טֿפאמעג עמהומ יד טָאה ןהעגקעװַא םייּב ,ןָּנטנֶא טפרַאדעּב
 .ןעפורעגנָא ךיז ןוא ענימ עגיטליגֿפײלג ַא

 -וצ ּבָאה ךיא לייוו ,ןעלייאוצ לעסיּב ַא ךיז ףרַאדעב ןעמ-
 -שיװ יד ףױא ןעמהענ יז לעװ ךיא זַא ,ןַאקסװָאליװַאז טגָאזעג
 רעּבָא ,רעטָאפ ןטימ ןערהָאּפ טלָאװעג וליפא טָאה יז .סעגישט
 -ַאּפ ףיױא ןערָאװעג קנַארק דָארג רע ןיא קירוצ געט ײװצ טימ
 ,ערגַאד

 ּבָאֹה ךיא .ּבוטש ןופ סױרַא יז יא רעטרעװ עגיזָאדיד טימ
 ףיז טָאה טֿכױעג רהיא ףיוא .ץעקלעגַא טימ טקוקעגרעביא ךימ
 :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןוא ,עלעכיימש שימלעש ַא ןעזיװע ב

 ,ךודיש רעיינ ַא ןיוש זיא טָאד ,עקלענַא--
 טלָאװ יז יװ ,ןעּפיל יד ֹוצ רעגניפ ַא טגעלעגוצ טָאה יז

 -עד דלַאּב ךיז טָאה ןוא ,ךיוה וצ דייר ךיא זַא ,טנערָאװעג ךימ
 טָאה םורַא טונימ ַא ןיא רעּבָא ,רעמיצ רהיא ןיא ןעגרָאּברעפ ףיור
 ,לעּפעק גידנעצייר רהיא ריט ןופ טקוקעגסיורא

 ןערָאלעגנײא טשינ טסָאה וד :טנהָאמרעד ךימ ּבָאװ ןיא--
 ,טגָאזעג יז טָאה-,טסליה ערַאלק

 ,ןעדַאלעגנייא טשינ ,ָאי---

 {סָאװרַאפ---

 ּבָאה -- ,ליטש רָעד ןיא ביל יז בָאה ךיא לייװ רַאפרעד--
 ,גידנעֿכַאל ,טרעפטנעעג ךיא

 {ןעדַאלעגנייא טשינ ךילקריװ יז וטסָאה סָאװרַאפ ,ןייג--
 ,ןעדַאלנײא יז ךיא ןָאק ,טסליװ וד ּביוא--
 טָאה ןוא טרעפטנעעג רימ יז טָאה--,טסהעטשרעפ !וד יוװ--

 ,רעמיצ רהיא ןיא ןעגרָאּברַאפ ךיז
 ,ץערַאלק ןעדַאלוצנייא טשינ ןעסָאלשעּב ּבָאה ךיא
 -רעדעװלעּב יד ןיא קעװַא רימ ןענייז םורַא העש ַא ןיא

 טימ טצוּפעּב ,דיײלק-םערק א ןעגָארטעג טָאה עקלענַא ,ןעײלַא
 ץלַא ןעקירדוצסיוא טנרעלעגסיוא טֹוג ױזַא ךימ ּבָאה ךיא ,ןעציּפש
 .קע ןיימ ייז ןיא ןהעזעג ךילטייד טָאה יז זַא ,ןעגיוא יד טימ
 ךיא סָאװ ,טכיזעג רהיא ףיוא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה סָאד ,זאטס
 גצוו ן'פיוא  .טלעטיוררעפ בלַאה ןוא טמעשרעפ ּבלַאה ןעװעג
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 .וָאליװַאז יד ןופ עליו רעד רַאּפ טלעטשענּבָא ךױ רימ ןעבָאה
 ךיו טָאה ריס יד יװ ,ןעגנילקוצנָא ןעויוועּב םיוק ּבָאה ךיא ,טיקס
 ןרעליז-יורג 3 ןיא ןָאטעגנָא ,ַאקסװָאליװַאז ענעלעה ןוא ,טנעפעעג
 -רַאפ ןעפָאלעגכױודַא ,רעגיטֿכיר ,רעדָא ,רימ וצ סױרַא זיא ,דיילק
 טֿכײל תשעמ-תעב ןוא טײקֿפלרעה רעצנאג היא ןיא רימ יי

 .ּפָאק ן'טימ ןָאטעג לעקָאש ַא
 עקנידנָאלּב ,ענעש ַא רעדייא ,ע'סואמ ַא רעֿכיג זיא סָאד

 ךילרינַאמ.ךילריצ ךיז טלַאה יז ,ןעגיױא עױלצ-סָאלּב עטלַאק טימ
 סָאװ טימ ,גנותיצרעד רעטוג ןופ רעטסיט ַא זיא יז זַא ,טניימ ןוא
 יעג טלָאװ גנוהיצרעד עטוג ןעװ ,ןעועג םיּכסמ ןרעג טלָאװ ךיא
 וצ גנוהיצעּב רהיא ,טײקכילרינַאמ-ךילריצ סָאװ ענעגייא סָאד ןעוו
 -וצ ַא ,םינֿפַא ,ןוא ,ןעגיוא ערהיא יװ ,עטלַאק אזַא ךיוא זיא רימ
 סָאד ,עגיטֿפירפױא'נַא רַאפ ןעמהעננָא יז לָאז ןעמ בוא ,עטלַאק לימ
 ןעצײרוצפיוא ,ףירעד טנעכערעגסוא ,עדָאטעמ ןימ ַא טושּפ זיא
 ךימ טגער יז לייװ ,עדָאטעמ עשירַאנ ַא רעּבָא ,עבילנעגייא ןיימ
 .פעשעּב רעבירעד ןוא ,גילייוגנַאל ךימ טכַאמ רָאנ ,ףױא טשינ
 ליפיװ ףױא ,ליֿפױזַא ףיוא ן'ַאקסװָאליװַאז טימ ךימ ךיא טגיט
 ,טייקכילפעה יד טרעדָאּפ סָאד

 טימ ןעגיטפעשעב טזומעג ךימְי ךיאנ ּבָאה רעּבָא טנייה

 לָאז םלוע םעד ןוא טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעהיצּבָא לָאז יז ידּכ ,רהיא
 עקלעגַא סָאװ ,םעד ןענעװ סעומש ַא ןעּפַאכ וצ ןעלַאפנייא טשינ

 רימ ןעּבָאה רעטעּפש סָאװטע .שזַאּפיקע ןייא ןיא רימ טימ טציז
 םעד ּבילוצ לײװ ,םַאזגנַאל רעּבָא ,ןירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז
 יד ףױא ןערָאפעג םלוע רעסױרג א רהעז זיא רעטעװ םענעש
 יד ןפ קע םעד ןהעזעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,ױזַא סעגישטשיוו
 טימ םי ַא ןהעזעג ךיא ּבָאה ןעטניה ןוא סיוארָאּפ ,ןעשוַאּפיקע
 -רַאפ ערעיײז ליײװ ,דליּב ןעש ַא ןעּפַאשעג טָאה סָאװ ,סמרישגוז
 טמערישנוז יד רעטנוא ,ןוז רעד ףיוא טליּפשעג קרַאטש ןעּבָאה ןעב
 ףךיז ןעּבָאה סע עכלעװ ןיא ,סנעטָאש עגיּברַאֿפ ןעלַאפעג ןענעז
 =ירטשטכיזעג ענייפ עטגידנערעפ טימ ךעלפעקנעיורפ ןהעזעגסיױרַא
 יו רעּבָא ,ךעלמינּפ ענעש ךס ַא ךרע-יפל ןעװעג זיא סע .ןעכ
 ףױ סטָאה טפַאשנעגיײא עגיזָאדיד .טנעמַארעּפמעט טלעפעג סָאה
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 .-ןעסנַאניפ רעד ןופ ןעמַאד יד ייּב ןעקרעמ טזָאלעג טשינ וליפא
 .געט ןופ לעטשנָאינַא טפָא רחעז ,סנעגירעּביא ,ןעכַאמ סָאװ ,טלעוו
 .טנעמַארעפ

 ,ןענַאּפשעג םינימ ערעדנװעּב יד ,ןעשזַאּפיקע ענעפָא יד
 להָאצ עסיורג יד ,טרָאד לָאמַא ,ָאד לָאמַא ןךרוד ךיז ןעֿפרַאװ סָאװ

 ןפיא טפול רעד ןיא ןערירימעש סָאװ ,ןעטעלַאוטנעמַאד עלעה |
 .געמ עטצופעגסיוא יד ,טצעלוצ ,ןוא רעמיוּב ענירג יד ןופ ןָאֿפ
 -צ טָאה ץלַא סָאד--דרעפ-ןעסַאר יד טימ ןעמַאװצ ןעשגעמ סעג

 טטה סָאװ ,ןהעזסיוא לערוטלוק א רהעז עיסעצָארּפ רעד ןעּבעג
 ,ןח ןעשירעלַאמ ַא טַאהעג ךיוא

 טָאה גנוגעװעּב עגיזָאדיד סָאװ ,טהערפעג תמאּב טָאה ךימ
 .ןעגינעגרעפ טּפַאשרעפ רהיא טָאה ןוא ןעקלענַא טלייוועג קרַאטש
 .קנַאד ַא סיּפע טימ טקֹוקעגנָא ךימ יז טָאה ,רימ טימ גידנעדייר
 ,גנולייורעפ עגיזָאדיד טפַאשרַאפ היא ּבָאה ךיא לייוו ,טײקרַאּב
 .לַאה טנָאקעג ךיא ּבָאה ,רהיא ןעגעק ןעסעועג ןיִּב ךיא יװ יװַא
 .עג ךיא ּבָאה רעטפע רעּבָא ,רהיא ףױא ןעגוא עניימ יירפ ןעק
 סע רעכלעװ ןופ ,ןַאקסװָאליװַאז ענעלעה טימ סעומש ַא טּפַאכ
 .עגנייא, טימ ןיפַארג ַא ןופ יװ ,טלעק ַא ןעוָאלּבעג שממ טָאה
 ,טלייװעג סָאװטע ךימ יז טָאה גולפ ןיא ."רעסַאװ םענערהָארּפ
 ףיוא טרעפטנע יז סָאװ ,סָאד זַא ,ןעויועגסיוא טָאה סע לייוו
 ,טפַאשלעזעג ןיימ ןיא ןעציז וצ הצורמ ןיא ןוא ןעגַארפ עניימ
 -גוא ןוא גנוהיצרעד רעטוג ןופ טָאטלװער ַא יװ ,רהעמ טשינ זיא
 ,טייקכילפעה רעשיטַארקָאטסירַא רעֿפילגהעװעג

 ,דלעפ רעװָאטַאקָאמ ןפיוא ןעמוקעג רימ ןענעז ןעכיגניא
 .רעּביא ,ןילנהעװעג יװ ,ןעמ טָאה שוַאּפיקע טעמהומ רעד רַאפ
 ןעגנַאגעגוצ ןענעז דלַאב .ענוּבירט רעד ןעּבעג טרָאנַא טזָאלעג
 רעד טימ ןעסירגעּב טלָאװעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עטנַאקעּב ערעזנוא
 ,אחטװ?עץ-קסצ ן| טימ יז ןערילוטַארג סגעוונייא רַאפ ןוא ןעמהומ
 .הומ רעד טגָאזעג טָאה רערהיפדרעפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא
 ןָאק סע םגה ,דרעפ טנעכײצעגסױא'נַא ןיא דרעפ רהיא זַא ,ןעמ
 יװַא רעּבָא ,טרינערט גונעג טשינ זיא רע זַא ,ןייז ךיליירג ץנַאג
 ןערָאװעג ןיא ןעדָאב רעד ןוא ןעגער ַא ןעלַאפעג זיא טכַאגיײּב יו
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 .גַאש עלַא ןעּבָאה יאדוא ,א8000/ץ-עסע" טעװ ,רעטיש ןוא טכייפ
 + -ָעג ךיז טָאה רימ ,חוּכ ןייז קנַאד א ,רענגעג יד ןענָאוצרעביא ןעט
 -גואעּב ךימ טָאה סָאד ןוא ,עינָאריא טימ טדערעג טָאה רע זַא ,טכַאד
 עמהֹומ יז טעװ ,ןעלַאפכרוד לָאז דרעפ סָאד ביוא = ,טגיחור
 ןעכַאמ עילַאק ןעמ טעװ םורָא יװַא ןוא ןייז-רעצמ קרַאטש ךיז
 -עב ,עיניל-ןעשוַאּפיקע רעד סיואגנעל קעװַא ןיּב ךיא ,גָאט םעד
 ןעועג ןעגעז סע .עטנַאקעּב טכװעגפיױא ןוא דלעפ סָאד טֿכַארט
 א ךז טימ טלעטשעגרַאפ ןעגָאה סענובירש יד .ןעשנעמ ךסא
 -אוטנעמַאד יד ףעכלעװ ףױא ,עסַאמ עלעקנוס עטסערפשגפיונוצ
 רעירַאּב ן'רעטגיה .ןעקעלפ עלעה יװ ,טרירעמעש ןעפָאה ןעטעל
 ןוא ,גנור רעטסערפעגפיונוצ ַא יװ ,רעישוצ ןענַאטשעג ןענעז
 ינעמ תונחמ טקעלפעג ץרַאװש ךיז ןעּבָאה לַאװ-טדָאטש ןרעטניה
 -עגסיוא ךיז ןעבָאה ענובירט רעד ןופ ןעטייז עדייב יב .ןעש
 עכלעוו ןופ ןעטוַאפיקע תורוש ,ןעגילפ-ןעזיר ייוװצ יװ ,ןעניוצ

 ,ברָאקנעמולּב א יװ ,ןהעזעגסיוא טָאה רעדנוזעב שזַאפיקע רעדעי
 טקרעמעּב ךיא אה ענוּבירט רעד ןופ טירט טרעדנוה ַא ייב

 -ַאמ ןופ ל'מינפ עזָאר סָאד ןוא לזעג ןעטיררעפ סָאד שזַאּפיקעינַא ןיא
 וצ ,רהיא וצ טגחעגרעד ףימ בָאה ךיא זַא .ַאקסניטַאינש סָאד
 םורַא ָאד טֿפװ ןַאמ רהיא זַא ,טגָאזעג רימ יז טָאה ,יז ןעסירנעב
 .טע טלעטשעג לעגשצילּב רימ יז טָאה םעדֿכָאנ .טסליה ערַאלק
 יצ ןרעטומ סעקלענַא ןוא עמהומ יד טֿכַאמ טָאװ :ןעגָארּפ עכיל

 ןיק ןערהָאֿפ עטצעל יד ןעלעװ יֹזַא יװ ?ָאד ךיוא עקלענַא זיא
 ןופ ןהעטשפיוא טשינ ןָאק רעטומ סעקלענַא דלַאּביװ ,ןייטשַאה
 רע וַא ,ןייז טעװ סָאװ ?ןייזחצנמ ,אהט0םץ-2סע7 סעװ יצ !טעב
 םוצ זנוא ייּב ןייז ןעלעוו ןיושרַאּפ ליפיוו ןוא !ןייז.חצנמ טשינ טעוו
 ךיא ּבָאה ,שזַאּפיקע רהיא יימ טייצ עצנַאג יד גידנעהעטש ;גָאטימ
 ויא ןעגױא ערהיא ןופ קורדסױא רעד זַא ,טקרעמעּב השעמ-תעּב
 רעּבָא ,לעסיפ גיטכערּפ ַא טָאה יז וַא ןוא ךייװ ךילגחעװעגנוא
 ףיוא ןעגַארפ ערהיא ףיוא ןרעפטנע טלָאװעג רתיא טלָאװ ךיא ןעוו
  יָצֹּב ךיא טלָאװ ,טלעטשעג רימ ייז טָאה יז יװ ,תוכיראב יוזַא
 סוא ךיז טקירד סע יװ עפל סיאוטנַאהרַאג ןעציזעב טפרַאד
 7 חד יה הײ ה חח - ,ענילַאוָאר סיויפסקעש
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 / -כָאג ןוא ןעגַארפ ערהיא ףיוא טרעפטנעעג רוציקְּב ּבָאה ךיא
 -שיװ יד ךָאנ גָאטימ ףױא ןַאמ ן'טימ ןעדַאלעגנייא יז לָאטַא
 ן'ערַאלק ןעכװּבָא קעװַא ךױא ךיא ןיּב םעדֿכָאנ ןוא ,סעגישט
  ףיז טָאה סע :רהיא טימ ןעסירגעּב טלָאװעג ךימ ּבָאה ןיא תמחמ
 .גוא ןופ טייװ טשינ טהצטש שזַאּפיקע רהיא זַא .טלעטשעגסױרַא
 טימ טקעדעּב ,עלעגרעב ַא יװ ,ןהעזעגסיוא טָאה ערַאלק ,ןרעז
 ןעטסיטרַא טימ טלעגנירעגמורַא ןענופעג יז ּבָאה ךיא ,ּפָארטָאילעה
 .עגרעטנוא ךילהערפ ךיז טָאה יז עכלעװ טימ ,ןענַאמָאלעמ ןוא
 -עגנָא סָאװטע ךיז יז טָאה ,ןהעורעד ךימ טָאה ײז זַא ,ןעטלַאה
 ,טײקטלַאק רעסיװעג ַא טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ןוא טנעקלָאװ
 ןעֿכילדגײרפ ןעמירַאװ ַא ףיױא טרַאװעג ,סנעגירעּביא ,טָאה סָאװ
 ,טײקגיצרַאה ַא ןיא ךיז ןעלרנַאװרעפ וצ ,טרָאװ

 -עגנָא ןעצרוק ַא ךָאנ ןוא ,טלַאק ןעּב לּברעפ רעּבָא ןיּב ךיא
 א געװ ץפיוא טּפַאלעג ,קעװַא רעטייוו ךיא ןיִּב סעומש םענעגיוצ
 רעזנוא וצ טרהעקעגמוא ךיז ןוא עטנַאקעּב טימ סעֹומש ןעצרוק
 רעד טגידנעעג ןיוש ךיז טָאה טײצ רעד רַאפ לײװ ,שזַאּפיקע
 ,א8000/ץ-ײיּב ןעטלַאהעג טָאה סע ןוא טירטסיורַא-דרעפ רעטשרע
 ,טסצ"

 -עג טָאה יז .ןעמהומ רעד ףיוא ןָאטעג קוק ַא ּבָאה ךיא
 ױ זַא ,גיטנעק ןעװעג זיא סע רעּבָא ,טכיזעג ןילרעייפ ַא טַאה
 ףיז טָאה רעּבָא רַאפרעד ,גיטולּבטלַאק ןעזייוווצסיוא ךיז טערַאטס
 .טייקגיהורנוא ןעקרעמ טזָאלעג ן'עקלענַא ףיוא

 ךיז טָאה ןעמ .ּבױהנָא ץפיוא טרַאװעג גנַאל ןעּבָאה רימ
 -ַאינש ןעפָאלעגוצ זיא לייװרעד ,דרעפ יד טימ טלעטנעטעג ץלַא
 עגנַאל עגייז טימ טֿכָאפעג ןעטייו ןוּפ ךָאנ טָאה סָאװ ,'קסניט
 ףיא טפיױקעג טָאה רע סָאװ ,ןעטעליּב ןעויועג טָאה ןוא דגעה
 | ,רָאטַאזילַאטָאט

 :טָאה--,א8ט0מוץ-עסע"ן'פיוא טלעטשעג ךיא ּבָאה ןענָאילימ--
 ףהיא טעװ ,ןעטאררעפ ךימ טעװ רע בוא ןוא ,ןעירשעגסיוא רע
 ,ךילטרָאװטנַארעּפ ןייז רימ

 םיורג טימ ןעּבױהעגנָא עמהומ יד טָאה-- ,ףָאהרעּפ ךיא--
 ,,,רהיא זַא---,עדריוו
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 "עקנט רעד רעּביא לייװ ,טגידנעעג טשינ טָאה + רעּבָא
 "עב טונימ רעד ןיא ךיז ןעּבָאװ ענובירט םעד םורַא עסַאמ רעל
 טָאה ןעמ .ןעײקָאשז יד ןופ סעקטרוק עגיברַאפנעדישרעפ יד ןעזיוו
 -םױרַא ,ייז ןופ עכנַאמ .םָארדָאּפיה ץפיוא ךרעפ יד טרהיפעגסיױורַא

 מָאלַאג טזָאלעגעװַא ךיז ןעּבָאה ,חטש ןעיירפ ַא ףיוא גידנעהעג

 "רעפ רעד ןעּבױהנָא טפרַאדעּב ךיז טָאה סע ואוו ,טרָא םעֿפעי ןצ

 -גנַאל ןוא גיהור ןעגנַאגעג ןענעז ,רעדיוו ,ערעדנַא יד ,ףיולעגנעד
 ןוא טרָא ןופ טרהירעג ךיז רעטייר יד ןעּבָאה טרַאטס ן'כָאנ ,םַאז

 ןוא םענייאניא ןעגָאלשעגפױנוצ ,זנוא  ייּברַאפ טריֿפָאלַאגייּבראפ

 עלעּפָאט ַא ןעוועג זיא ץנַאטסיד יד לייוו ,לעגש סרעדנוזעּב טשינ

 רעּבָא .דרעפ יד ןופ תוחוּכ יד ןעװענַאש טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא

 -סיוא ךיז רעטייר יד ןעּבָאה גנוהיירדמוא רעטייווצ רעד ייּב ןיֹוש

 טקנופ ,קורדנייא ַאזַא טֿפַאמעג טָאה סָאד .עיגיל ןייא ןיא ןעגיוצעג
 ןעפה א געװ םעד סיואגנעל טהייוצ טלָאװ דניו רעד יװ
 ןָאטעגנָא ,ײקָאשז ַא טריּפָאלאג טָאה סיוארָאפ ,ךעלֿכיט עגיּברַאפ

 עלעטיה טור ַא טימ ןעיולּב ןיא ײקָאשז ַא םהיא רעטניה ,ןעסייוו ןיא
 ייװצ ןערָאפעג ןענעז ןעױלּפ םעד רעטניה ;לעּברַא עטיור ןוא

 רעטייוצ רעד ,ןעטױר ןיא ןָאטעגנָא רענייא :רעדנַאנייא ןעּבעג

 ײןימרַאק ןָאטעגנַא ,ַאּבוק רעטייר רעזנוא .ןעּבלעג טימ ןעטיור ןיא

 סױארָאפ ; רעטייר ןעטצעל םעד רַאפ ץַאלּפ ַא ןעמונרעפ טָאה טויג
 .ןעיולפ טימ ןעסייוו ןיא ןָאטעגנָא ,רעטייר ַא ןערהָאפעג םהיא זיא

 ףעטלַאהעג טשיג גנַאל ךו טָאה גנונדרַא עגיזָאדיד רעּבָא

 רעגידרעביאנעגעק רעד וצ ןעגיולפרעד ןענעז רעטייר יד תעשּב
 יַאּפיקע יד ןיא גנוגעוועּב ַא ןערָאװעג זיא ,םָארדָאּפיה םנופ טייז
 ףיוא ןעבױהעגפױא ךיז ןעּבָאה ןעמַאד עגיריגייג רהעמ יד .ןעשז
 ןייא ןייק ןעזָאלוצֿכרוד טשינ ידּכ ,ןעשזַאּפיקע יד ןופ ךעלעשיק יד
 :ענעגייא סָאד ןָאטעג ךיא טָאה עמהומ יד .טרָאּפס םנופ טנעמָאמ

 .טרָא ןייא ףיוא ןעציזנייא טנָאקעג טשינ ,גיטנעק ,ןיוש טָאה יז
 -וװָאליװַאז ןייליירפ רעד טרָא רהיא טזָאלעגּבָא טָאה עקלעגַא

 ףיז ףױרעד דלַאּב ןוא ,טרעפטנערעפ סָאװטע ךיז טָאה יז .ץַאקס
 ןעבעג ןענַאטשעג ןיּב ךיא ,ןעמהומ רעד ןעבענ טלעטשעגקעװַא

 טַאהעג טשינ טָאה עקלענא .סעזעג ןעטשרעדָאפ םעד ףיוא ן'קלענַא
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 רַאפ ןעטלַאהעגרעטנוא יז ךיא ּבָאה ,ןערַאּפשוצנָא ךיז סָאװ ףיוא
 ךיא ּבָאה טנעמָאמ םעד ןיא ןַא ,הדומ ךימ ןיּב ךיא ,דנַאה רעד
 טא וַא ,םעד ןעגעװ יװ ,סעגישטשיוװו יד ןופ טֿכַארטעג רעגינעוו
 עצײלּפ סעמהומ רעד .רעניימ ןיא טגיל דנַאה ערעייט עטרַאצ יד
 ּבָאה ךיא זַא רעּבָא ,םַארדָאּפיה םעד טלעטשרעפ סָאװטע רימ טָאה

 -עג ךגלטייד ךיא ּבָאװ ,רענניפ ץיּפש יד ףיוא ןעּביוהעגפיוא ךימ
 טניירגרעד ןעבָאה סָאװ ,ןעיײקָאשז יד טימ דלעפ עצנַאג סָאד ןהעו
 .דלעפ ןופ טייז רעגידרעביאנעגעק רעד ןיא טקנופ-הערדמוא םעד
 ,סעקושז עגיּברַאפלעה וצ ןעוועג ךילנהע יײז ןענעז ןעטייוו ןופ
 ,טֿכַאדעג ךיז טָאה ךלהמ אזַא ייּב ,ןעטפול ןיא םורַא-ןעהילפ סָאװ
 -ָאפ יד ןופ גנוגעוועּב יד ןוא רעמַאוגנַאל ַא זיא ףיולעג רעד זא
 "נא טכַאמעג טָאה דרעפ יד ןופ סיפ עטשרעטניה ןוא עטשרעד
 עגידלעּפַאצ עגיזָאדיד ,גנוגעועב רעשינַאכעמ ַא ןופ קורדנייא
 ,דלעפ יײרפ ַא ךיז רעטניה טזאלעגרעּביא לענש רהעז טָאה גנַאלש
 טָאה ,ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה ןעיײקַאשז יד ןעכלעוו ןיא ,רדס רעד
 ,טרעדנעעג לָאמַארעדיװ ךיז

 םהיא רעטניה ,ײקָאשז רעסייוו רעד ןעגיולפעג זיא סיוארָאפ
 ןעטירד םעד ןעמונרעפ ןױש טָאה רערעזנוא ןוא רעטױר רעד
 ןעשיוװצ חטש רעד ןוא ןענַאטשעגּבָא טייוו ןענעז עכנַאמ .ץַאלּפ
 .טרעסערגרעפ ןייוועלייוו ךיז טָאה רעטייר עטשרעדָאפ יד ןוא ייז
 עמַאס יד וצ טרעהעג טשינ ךָאד טָאה ,אהססמוע-טסצ" זַא ,םינּפֲא
 ,גוא ןופ ןערָאלרעפ ייז ךיא ּבָאה טונימ ַא ייּב ,דרעפ עטסגרע
 -ָאה יו תעשב ,ןהעזרעד לָאמַארעדיװ ייז ךיא בָאה רדלַאּב רעבָא
 טָאה רעטייר רעטױר רעד .טריּפַאלָאגֿכרודַא זנוא ןופ טנהָאנ ןעּב
 ןעהעג ךָאנ זיא ַאבוק רעּבָא ,ןעסייו םעד טגָאירעד טעמּכ ןיוש
 רעד זַא ,טסואוועג ןיוש ךיא ּבָאה טציא .עדייּב יד ןופ רעטנהענ
 טָאה דרעפ ןייז תמחמ ,גילעטשרעטניה ןעציילּברעפ טעװ רעסייוו
 טצענעּב יװ טקנוּפ ,טצנַאלגעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעטייז עטַאנ טַאהעג
 טלָאמעד ןוא ,טהָארדעג קרַאטש טָאה רעטױר רעד .רעסַאװ טימ

 ,4860װו- טעװ לַאפ ןעטסגרע ןיא זַא ,ןעלַאפעגנייא רימ זיא
 טעװ הלּפֿמ יד ןוא גנונעֿכײצסױא תעטייוצ יד ןעמוקעב תסע"
 ןיא דרעפ רעזנוא סָאװ ,סָאד .עסיורג ַאזַא ןייז טשינ םינּפילּכילע
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 ,טירט| עגיסעמלעגער טימ ,גיחור ,גירעפעלש יו יוזַא ןעגנַאגעג

 ,טײּברַא עכילנהעװעג א סיפע ןָאטעג ָאד טלָאװ רע יװ טקנוּפ
 רעױשוצ יד יב סערעטניא רעד .,טומ ןעבעגעגוצ אקוד רימ טָאה
 .טונימ וצ טוגימ ןופ ןעסקַאװעג זיא

 ליטש עקלעגא ךימ טָאה--?טליּפשרעּפ טָאה ,,ה8טסווועץ-0סע "י-
 דרעפ יד רעכלעוו ןיא ,גנונדרָא יד גידנעקרעמעּב ,ןָאטעג גערפ ַא
 .ענוּבירט רעד ןעּבעג טריפָאלַאגכרודַא ןעּבָאה

 ּבָאה--.זיירק א ךָאנ ןעֿפַאמ ןעזומ ייז ,ערעייט ןיימ - ,ןיינ--
 .ךנַאה רהיא ןָאטעג קירד ַא טֿכײל ןוא טרעפטנעעג ךיא

 .דנַאה רהיא ןעמונעגוצ טשינ לָאמַארעדיװ טָאה עקלענא ןוא

 .סעגישטשיװ יד ןיא ןעוועג ןַאטעגניירא ןצנַאגניא זיא יז ,תמא

 -עי ןופ ןעויועה ךיז ןעגָאה דרעפ יד תעשּב ,טנעמָאמ םעד ןיא
 ןיוש זיא ,טלעטשרַאּפ ונוא טָאה ענוּבירט יד סָאװ ,געװ טייז רענ
 ײקָאשז ןעסייװ ם'נופ דרעפ סָאד .רעטייװצ רעד ןעוועג אּבוק

 ירד יד ןוא תוחוּכ יד ןופ ןעגָאלשעגסױרַא ,םינּפא ,ךיז טָאה
 ,טגָאיעגנָא דלַאּב ןיוש טע ןעּבָאה רעטייר עטשרעטניה

 טעװ ןוחצנ רעד זא ,ןעװעג רָאלק ןיוש זיא ןעמעלַא רַאפ

 ,ץרַאװש טימ ןעטיור-ןימראק םעד רעדָא ןעטױה םעד ןרעהעג
 -גַאנופ ,יֹזַא ןוא ןעטיור םוצ טנחענרעד רחעמֿכָאנ ךיז טָאה ַאּבוק
 יז ןעּבָאה ,דרעפ סקעו רעדָא ףניפ ןופ חטש ַא ךרוד טדיישעג

 ןופ יײרעשטּפעש רעד ךרוד ,דלעפ לייט ןעסיורג א טױיּפָאלַאגכרוד
 רָאפיטמוק סע זַא ,טרעהרעד גנולצולפ רימ ןעּבָאה סענונירט יד
 טָאה ַאּבק :טקוקעגמורַא ךימ ּבָאה ךיא .סעֿכילנהעװעגנוא סיּפע

 -ובירט יד ףיוא יײרעשטּפעש יד .רענגעג ןייז טגָאירעד סיואכרוד

 עקלענא .סעֹומש ןעגידעבעל א ןיא טלעדנַאװרעפ ךיז טָאה טעג
 -עגרָאפ זיא סָאװ ,םעלַא םעד ןיא ןעגױצעגנײרַא יוזַא ךיז טָאה
 שיאעװרענ ןעקירד ןעמונעג ןיילַא טָאה יז זַא ,רהיא םורֲא ןעמוק
 סָאװ !טרָאד יא סָאװ, :טגערפעג זייוועלייו טָאה ןוא דנַאה ןיימ
 י?טרָאד זיא

 רעקניל רעד ןיא ןעזיוועב ןיוש ךיז ןעּבָאה ןעיײקָאשז יד
 טקורעגסױרַא לָאמַארעדיװ ךיז טָאה רעטיור רעד .דלעפ ןופ טייז

 ,א800װזץ-9ס} רעּבָא ,לעשטייּב ןייז ןופ ףליה רעד טימ טױארָאּפ
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 ַא ןיא ,רעֿכעלזָאנ ענייז טימ טרהירעגנָא טשינ רעיש םהיא טָאה
 ,ענובירט רעד ןופ עיניל יד טֿפײרגרעד ייז ןעּבָאה ףיולעג ןעדליוו
 ןיא .גיוא ןופ ןערָאלרעפ לָאמַארעדיװ דלַאּב יז ןעּבָאה רימ ואוו
 .טרָאפס ם'נופ טאטלוזער ַא ןייז ןיוש ןומ םורַא טונימ עכילטע
 םעדֿכָאנ טרעוװ סָאװ ,טייקליטש עטיוט ַא טשרעה סענוּבירט יד ףיוא-

 ןעפיול ןעשנעמ ךס ַא .ןעיירשעגסיוא עֿכנַאמ ךרוד ןעסירעגרעּביא

 -עגײא רעד ןיא ןוא ,געװ םעד םורַא-טמהעג סָאװ ,רעירַאּב םוצ
 ןופ ּפָאק ַא ןוא רעכעלזָאנ עטיור ןהעזרעד רימ ןעּבָאה טונימ רעג

 ץרעּביא ןוא ענורטס ַא יו ,זלַאה םענעגיוצעגסיוא'נא טימ דרעפ ַא

 ךיז טָאה ץלַא סָאד ,ץרַאװש ןוא טיור-ןימרַאק : עקטרוק ַא -- זלַאה
 א ןעגנולקעג טָאה ענוּבירט רעד ףיוא .רעֿכיװ ַא יו ,ןעגָארטעגכרוד
 .טייז רעזנוא ףיוא ןעװעג זיא ןוחצנ רעד :לעקעלג

 ַא ףױא ןעטניה ןופ ןעבילּברעפ ןיא יײקָאשז רעטיור רעד

 | .דרעפ ןהעצ רעכעה ןופ חטש

 ןעטלַאהעג ךיז טָאה עמהומ יד :ןייז-הדומ טפרַאדעּב ןעמ

 -עּב ךיא ּבָאה ןערעטש רהיא ףױא זיױולּב .טייצ עצנַאג יד טסעפ
 -עגסיוא דלַאּב טָאה יז עכלעו ,סייווש סנעּפָארט עֿכילטע טקרעמ

 קרַאטש ןוא טגערעגפיוא ןעועג זיא עקלענַא .לעכיט ן'טימ טשיװ
 וליּפַא ןוא ,ןוחצנ ן'טימ טירלוטַארג עדייּב יז ןעּבָאה רימ .טגעוועב
 ןעזארפ ענעהילעג עֿכילטע טגָאזעגסױרַא היא טָאה ַאקסווָאליװַאז
 ,שואּפיקע רעזנוא טלעגנירעגמורַא ןעּבָאה עטנאקעב עלַא ,ץעגרע ןופ

 ,טריפמואירט קרַאטש טָאה עמהומ יד ןוא

 עקלענַא ױזַא יו ,ןפוא רעד ט'ריּכש'רעפ טָאה ,רעדיוו ,ךימ
 זַא ,טגָאזעג רימ ךיא ּבָאה טסיזמוא .דנַאה יד טקירדעג רימ טָאה
 רעּבָא ,גיגיזטסואוועּבנוא ,גילעפוצ ץנַאג ןהעשעג טנָאקעג טָאה סָאד
 "עג זַא ,ןיער ַא ןעלַאפעגניא רימ ןיא טייז רעטייווצ רעד ןופ
 יז ןעװו ,טלָאמעד יורפ ַא ןיא ךורברעּביא רעד טמוק ךילגהעוו
 ןיא ןעגױצעגנײרַא קרַאטש ןיא יז ןעו רעדָא ,טגערעגפיוא זיא
 א סעּפֶע ןופ טקיצטנע זיא יז ןעװ רעדָא ,גנולייוורעפ ַא סיּפע
 ץניױזַא ןיא ךיז טניפעג יז ןעוו ,טסייה סָאד ,לג .ד ,א טפַאשדנַאל
 .ילנהעוועג ןופ ןעמהַאר יד ןופ סיֹרַאךעהעג סָאװ ,ןעדנעטשמוא
 ןעסיװעג ַא ןיא ןיירא טלָאמעד טלַאפ שנעמ רעד .ןעבעל ןעֿב
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 .טֿכיװעגכײלג סָאד טרילרעפ רע ןעכלעװ ייּב ,דנַאטשוצנעװרענ
 ןוא סעקלענַא דנַאטשוצ ןעגיזָאדמעד טֿכַא ןיא ןעמונעג ּבָאה ךיא
 ךיז ףיוא ןיוש טרעה יז זַא ,גנוגייצרעּביא רעד וצ ןעמוקעג ןיִּב
 -רַא ןעמ ףרַאדעּב טציא זַא ןוא להיפעג רהיא טימ ןעלגנַאר וצ
 ,ןעסָאלשטנע ןעטייג

 ןענָאק גידנעטש ןעמ טעו װָאשָאלּפ ןיא זַא ,טנייש רימ
 רימ ןערהָאפ ןעגרָאמ .וצרעד טייהנעגעלעג עגידנעסַאּפ ַא ןעניפעג
 ןוא ןעסעומש יד ,גָאטימ רעגיטגייה ןיימ .וָאשָאלּפ ןייק קירוצ
 .טנעּפָארט עשיטָאקרַאנ ןופ לָאר יד טליּפשעג ןעּבָאה גנולייוורעפ יד
 קילג סיורג ַא רַאפ סָאװ ;וליפַא רעשמ טשיגרָאג ךיז זיא עקלענַא
 רהיא ןעקנעש ןיטולחל ףימ יז זומ וצרעד וזנוא ףיוא טרַאװ סע
 ףעצענערג ןוא םיאנת םוש ןהָא המשנ

 יז ןַא ,רעטומ סעקלענַא טגָאזעגנָא טָאה עמהומ יד םגה
 -רָאמ ויּב אשרַאװ ןיא ן'עקלענַא טימ ןעּביילּברעפ ,ךילגעמ ,טעװ
 וָאשָאלּפ ןייק ןרהָאפוצסױרַא טנעֿפערעג רימ ןעּבָאה ךָאד ,ןעג
 טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ןהעשעג זיא ָאד רעּבָא ,גָאטימ ן'כָאנ ,טגייה ךָאנ
 "יוצרעפ ךיז טָאה ייט ן'טימ גָאטימ רעד .ןעטלַאהרעפ אקוד זנוא
 תעשּב ,טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,דנעװַא ןיא רעגייז ַא ןייג זיּב ןעג
 טָאה ,ןערהָאפוצקעװא ןעװעג-ןיכמ ךיז ןעּבָאה טסעג עטצעל יד
 זיא ,אהטסתוע-קסע" זַא ,ןעסיו וצ ןעבעגעג גנולצולּפ זנוא ןעמ
 ןענַאװ זיּב .הלהּב ַא ןערָאװעג ןיא ּבוטש ןיא .ןערָאװעג קנַארק
 טָאה ןעמ ןענַאװ ויב ןוא רַאנירעטעװ ן'כָאג טקישעג טָאה ןעמ
 יז ,טֿכַאנ עּבלַאה ןערָאװעג לייוורעד ןיוש ויא ,ןעּפָארטעג םהיא
 העיסנ רעד ןופ ןעטֿכַארט טלָאװעג טשינרָאג ןיוש טָאה עמהומ יד
 .וַאשָאלּפ ןייק

 רעּבָא ,םייהַא ןערהָאפ טלָאװעג .ָאי וליפא טָאה עקלעגא
 עג רעדעי טימ ןעצונעּב ךימ ליוו ףיא וַא ,טקרעמעב טָאה יז זַא
 זיא ,וָאשָאלּפ ןייק ןעטיילגעּב ןענָאק רָאנ יז לָאז ךיא ,טייהנעגעל
 זַא ,טגָאועג רהיא טָאה עמהומ יד .קשח רעד ןעלַאפעגּבָא רהיא
 ינַאג סָאד ןעקעוופױא יז טעװ ,טעּפש ױזַא ןעמוק טעװ יז בוא
 :ןעּבעגעגוצ יז טָאה ייברעד ןוא ,רעטומ יד ןוא זיוה עצ

 יג ךימ טלַאה ךיא סָאװ ,ןעגעגַאד טשיגרָאג טָאה ןָאעל--
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 רטויב רעבירעד ןוא ,םייהרעדניא ךיז ייּב יװ ,ןיוה ןיא םהיא
 "ענֹּבֶא םהיא טלָאװ ךיא ןעו ,ענעגייא סָאד ןוא .וימ ייּב טציא
 ךייא ךיא טלָאװ ,רעהירפ יװ ,טניואוועג טרָאד ןוא וװָאשָאלּפ ןעבעג
 טשיג ךיז טלָאװ רעטומ ןייד ןמז-לּכ ,טזָאלעגסױרַא טשינ ךיוא

 ,דנוזעג ןיא טרעטעּברעפ -
 לָאז יז ,ץעקלענַא ןעגנואווצעג ןעצנַאגניא ןיוש טָאה סָאד

 | ,ןעגיילּברעפ
 -כיל ןיוש זיא ןעסיורד .טֿכַאניײּב רעגייז ַא יירד זיא טציא

 ךיז ןעמ טהערד ןעלהַאטש יד םורַא ןוא ףיוה ן'פיוא רעֹּבָא ,גיט
 ןעמ ןוא קנארק זיא ,א800מ6ץ-20צ* לייװ ,סענרעטמַאל טימ םורַא
 עמהומ יד טָאה ,קעװַא ןענעז רימ זַא ,םהיא ףױא גנוטכַא טיג
 .גָאט א ףױא ךָאנ אשראו ןיא ןעביילברעפ סעװ יז זַא ,טגָאועג
 ּבָאה ךיא ןזַא ,טזָאזעג ןוא טשימעגניײרַא ךימ ךיא ּבָאה טלָאמעד
 ךיא ןומ ,ןעריּפַאּפ עגיטֿכיו רהעז וָאשָאלּפ ןיא טזָאלעגרעּביא
 ןעטיילגעּב ןױש ךיא לעװ סגעוונייא רַאפ ןוא ייז ךָאנ ןערהָאפ
 לֶעֹוו ךיא ןוא ןיילא ןעביילברעפ רימ ןעלעוו םורָאױזַא .ןץ'קלענַא
 יצ רימ טלַאפ טולּב עצנַאג סָאד .ןעלקַאװ טשינ רהעמ ןיוש ךימ

 ךעזעװ ערעיײט עגיזָאדסָאד זַא ,טֿכַארט ךיא תעשצ ,ץרַאה םוצ
 סמערָא עניימ ןיא יז גידנעטלַאה ,ןעטיילגעּב רשפא ךיא לעװ
 ,ּביל יזַא ךיוא ךימ טָאה יז זַא ,רהיא ןופ ךיא לעװ ןערעה ןוא
 .יז ךיא יװ

 טרעטייל רעּבָא ךָאד ,רעטעװ ּבירט ןוא גידנעגעד ַא זיא סע
 ןופ ּבֶא ךימ ןעדייש העש עכילטע זיױלּב .סיוא זייווכעלסיּב ךיז
 רימ רַאפ ןעּבױהנָא ךיז טעװ סע ןעכלעװ ןופ ,טנעמָאמ םענעי
 טשינ ןפוא םושב טלָאװ ןוא טשינ טציא ףָאלש ךיא .ןעּבעל יינ ַא
 ימירַאװ יד דנַאה ןיימ ןיא ךָאנ להיפ ךיא ,ןעפַאלשנייא טנָאקעג
 ,המשנ עגיזָאדיד טרעדנערעפ ּבָאה ךיא .דנַאה רהיא ןֹופ טייק
 ,עּביל וצ טכַאמעג-יואר ןוא טלעקיװטנע ,ןעגיוצרעד יז גָאה ךיא
 ךוא טכַארטעּב ,ןהעזעגרָאפ ץלַא טָאה סָאװ ,רערהיפנַאנַא יװ ,ןוא
 סָאװ ,גָאט םענעי רַאט עֿכַאנ יד טשינ ךיא ףָאלש ,טנעכערעגסיוא
 ,לרוג ןיימ ןעמיטשעּב ףרַאדעּב

 ןעּבלַאה םעגעי ןיא ,טרָאד עקלענַא טפָאלש רועּבָא רַאפרעד
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 טציא טיײּברַא םולח רהיא וליפא ןַא ,רעכיז ןיּב ךיא ןוא ,זיוח
 יטײרּפש ןוא םולח ןיא ךימ טהעז יז זַא ,ןילגעמ :רימ תבוטל
 םעד ייּב ביל ןיימ ךרודַא-טפיול רעטיצ ַא ,רימ וצ דנעה יד סיוא
 .םעד ןעגעוו קנאדעג ןייא

 טייקטסואוועּבנוא ,טײקשירַאנ ,סטכעלש ןופ םי םענעי ןיא
 -רַאפ זיא ,ןעבעל סָאד ,ךילטנעגייא ,זיא סָאד סָאװ ,תוקפס ןוא
 ןוא רעֿכיז זיא סָאװ ןוא ןעּבעל סָאד טרעװ זיא סָאװ ,ךאז ןייא ןאה
 ָאטשיִנ זיא רהיא רעסיוא ,עּביל זיא סָאד--טױט רעד יו ,גיטכעמ
 ,טשיגרָאג

 ,לֿגי ןעט-0 םעד

 גערפ טציא ןוא ,ץעקלענַא טרהיפעגקעװַא ךיא ּבָאה טניה = =
 זיִא רימ ,ןײג !ןעניז ןופ ּבָארַא טשינ ךיא ןיִּב יצ :ךימ ךיא
 בָאה ךיא ןוא סמערָא עניימ ןיא יז ןערהיפוצּבָא ןעגנולעג טשיג
 .ּבַא ךימ טָאה יז !ביל ךימ טָאה יז זַא ,ןעגָאז יז טרעהעג טשינ
 ןעװעג השעמ תעּב ןיא ןוא שינעלקנעװק םוש ןהָא ןעטיוטשעג
 סָאװ .ןערָאלרעפ ןעצנַאגניא ךימ בָאה ךיא זַא ,טגערעגפיוא ױזַא
 טָאה יז רעדָא לכש ןייק טשינ ּבָאה ךיא רעדָא ?סגױזַא סָאד זיא
 ּבָאה סָאװ ןָא ?ךימ ךיא לעגנַאר סָאװ טימ !ץרַאה ןייק טשינ
 ןיא ?ןעסױטשעגּבַא ךימ י"ז טָאה סָאװרַאפ ?טּפַאלקעגנָא ךימ ךיא
 -ֿפַארט טשיג ןָאק ךיא זַא ,סָאַאכ ַאזַא ןערָאװעג יא ּפָאק ןיימ
 ןױלּב ןָאק ךיא ןוא ךיז ןעטכַאדעּב טשיג ,ןעּביירש טשינ ,ןעט
 ןטּפַאלקעגנָא ךימ ךיא ּבָאה סָאװ ןַא :ןע'רזח'רעּביא

 .לני ןעט-7 םעד

 "העפ ןעֿכילנהעװעגנוא'נַא סיּפע טכַאמעג יאדוא ּבָאה ךיא
 "עגסיוא טשינ ,הרפ רעגיזָאדרעד ןיא סיּפע ןהעזרעד טשינ ,רעל
 יז ןעפיירגעּב וצ ךימ ערַאטס ךיא יװ געט ייווצ ןיוש .טנעכער
 ןוא סָאַאּכַא טשרעהעג טָאה ּפָאק ןיימ ןיא רעּבָא ,עגַאל עייג
 -עֹּב גיהור ךיא ליה טציא .ןעטכַארט טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא
 ילענַא ןעװ ,רָאלק ץנַאג ןעװעג טלָאװ סָאװ ,עגַאל יד ןעטֿכַארט
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 טלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא .ןַאמ םוצ עּביל יד טגידייטרעפ טלָאװ ן'עק

 עטרַאצ סָאד טָא רעֿכלעװ טימ ,גנוגערפיוא יד ןענַאטשרעּפ ךיא
 .סיפ ערהיא ןופ ןעסױטשעגּבָא ךימ טָאה ןעזעוו עּביל ןוא

 ךָאנ רימ זיא ּפָאק ןיא .ןעזָאלרעד טשינ סע ןָאק ךיא רעּבא
 וצ זא ,ןעסיוו ןוא ,ןעקנעדעג ןענָאק לָאז ךיא ,לֿכש ליפיוזַא ןעּבילּברעפ
 טפַאהרעלעפ ױזַא ךיוא זיא ןייש ןעצרַאווש-וצ א ןיא ןעכַאז ןהעז
 ןענַאװ ןופ .ןייש ןעלעה-וצ ַא ןיא ןהעז וצ ייז יװ ,שירַצנ ןוא
 סע ףרַאדעּב ןעמ !ןיקצימָארק וצ עביל ןעמהענ רהיא ךיז לָאז
 טַאהעג-הנותח םהיא טימ טָאה עקלענַא ,לָאמַאכָאנ ןעטכַארטעּב
 ,ןעמַאוצ טֿכַארּברעּפ ןעּבָאה ייז סָאװ ,טייצ יד .עּביל סיוא טשינ
 ןעצנַאגניא ןעשרעהעּב לָאז רע ,ףיורעד טצונעגסיוא רע טָאה
 סָאװ ,טוג רהיא טפיקרעפ רע טָאה םעדֿכָאנ ןוא יורטוצ רהיא
 'דניק ןייק .טײהקנַארק סרעטומ רהיא ןופ הּביס יד ןעוועג זיא
 ןיק סױרַא טשינ טפור ,סנעגירעּביא ,דניק ַא .טשינ ייז ןעּבָאה
 ,ןענעֿפערעּב וצ רחעמ ךיז יז טגניווצ רָאנ ,ןַאמ םוצ עּביל ערעסערג
 רהעמ טגיטסעפעב--רעטרעוו ערעדנַא טימ ,םהיא רַאפ טריטנַארַאג
 .רעצרעה יד ןופ טשינ רעּבָא ,דנעה יד ןופ דנובנעמַאװצ םעד
 ןיא ,עירָאגעטַאקןעױרפ רענעי וצ טשינ ךיוא טרעהעג עקלענַא
 --ןעיורפ ענױזַא תמחמ ,לָאמַא טימ ףיוא-טמַאלפ עּביל יד עֿכלעוו

 ןעדניּברעפ ייז רעדָא ,עקלענַא רעדייא ,ןַאמ ןיֿכָאנ רהעמ ןעקנעּב
 ,ףרַאש ױזַא סױרַא סע גָאז ךיא .ןעטייווצ ַא טימ רעטֿכײל ךיז
 סָאװ וצ רעּבָא ,טימרעד גָאטהעװ טושּפ רימ ףַאשרעּפ ךיא זַא
 זַא ,טגייצרעּביא ךיא ןיּב ףוסילּכ ףוס ?ןעװענַאש ךימ ךיא לָאז
 סע סָאװ ןוא ןיקצימָארק וצ טלַאק ןיטולחל זיא ץרַאה ט'עקלענא
 :רָאנ ךַאז ןייא .טשינ ךיוא םהיא טצעש יז--רעגיטכיוו ךָאנ זיא
 רעד זיא סָאד ןוא ,םהיא ןעטֿכַארעפ וצ טשינ ךיז טּבױלרעד יז
 דנילּב ןיּב ךיא רעדָא ,המשנ רהיא ןופ דנַאטשוצ רעגיטכיר
 ,לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא ,גָאז ךיא יו ,ױזַא ןיא סָאד רעדָא

 ,לגוי ןעט78 םעד

 -ָאפ ןוא גינעװ טיג יז :רערעכואוו ןימ ַא זיא עקטעקָאק ַא
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 תעשּב ,רעגיהור ןיּב ךיא תעשּב ,ןעטנעצָֿארּפ עגיטלַאװעג טרעדָאפ
 .רענָא ךיא זומ טלָאמעד ,ּפָאק ןערָאלק ַא טימ ןעטֿכַארט ןָאק ךיא
 ןעגידלושעּב טשינ ךיא ןָאק ,תוחּפל ,טרּפ םעד ןיא זַא ,ןענעק
 טָאה ןוא ןָאטעג טשינ ןייּב םֹוׁש ןייק רימ טָאה יז ,ץעקלענַא
 -נָא אשראוו ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ??סָאד .טרעדָאפעג טשינרָאג ךיוא
 -ּבָא'נַא ןעוועג זיולּב זיא ,יירעטעקָאק ןופ ןעטָאש ַא רַאפ ןעמונעג
 זיא סָאװ ,ץלַא סָאד .גנומיטש רעטּבעלעּב רעכילהערפַא ןופ ץנַאלג
 בָאה ןערעלהעפ ךס א :ןעפֹורעגסױרַא ןיילא ךיא ּבָאה ,ןהעשעג
 ,ץלַא ןיא גידלוש ןילַא ךיא ןיּב ףוס-לּכ-ףוס ןוא טכַאמעג ךיא

 .גירפ א ןעמ ןָאק יװ ,ןהעטשרעפ טשינ ןיטולחל ןָאק ךיא
 .ֿפַארטעּב טשינ ,טגילייהרעפ גנַאל-תורוד ןייז ךיז רע געמ ּפיצ
 ןוא ןעלייט ףיוא םהיא ןעגעלרעדנַאנופ טשינ ,ןעטייז עלַא ןופ ןעט
 זַא ,יװַא םהיא ןעגעלרעדנַאנופ ,טרָאװ ןייא טימ ,ךעלכעלייט
 טשינ םהיא ןעמ לָאז רהעמ ןוא ׁשַא יװ ןעטישוצ ךיז לָאא רע
 ,ןעלעטשנעמַאזוצ ןענעק

 סע ןעמ ןָאק ױזַא יװ ,ןעפיירגעּב טשינרָאג ןָאק רעּבָא עקלענַא
 .לַאה ןעשנעמ יד ייס ןוא עיגילער יד ייס סָאװ ,ּפיצנירּפ ַא ףיוא
 ,ץעועג ןעגיטיונ ַא ףיוא יוװ ,שרעדנַא ןעקוק ,ןעטוג ַא רַאפ םהיא ןעט

 -עּב רהיא ייּב ןיא סָאד -צ ,סנײאצלַא סע זיא רימ רַאפ
 טעּברַאעגסױא סע טָאה 'ז יצ ,וויטקניטסניא רעדָא גיניזטסואוו
 --ערעדנַא ייּב ןעמונעג סע טָאה יז רעדָא ,לֿפש םענעגייא ן'טימ
 ,רוטַאנ רהיא ןיא ןײרַא זיא סָאד זַא ,גונעג זיא סע רעּבָא

 סָאװ ,סָאד הארתה ַא ןעוועג ךילטנעגייא ןיוש ןיא רימ רַאפ
 ץלַא, :ַאקצירָאק יורפ ןעגעװ ןָאטעג גָאז ַא לָאמַא רימ טָאה יז
 טעװ ,טֿכעלש ךיז טסהעגעּב ווד זַא רעּבָא ,ןעזייורעד ןעמ ןָאק
 סע טסעװ ןוא "!טֿכעלש וטֿכעלש, :ןעגָאז גידנעטש ןעסיוועג סָאד
 ",ןעליטשגייא ןענָאק טשיג ןפוא םושּב

 רעד ףיוא טגעלעג טשינ טֿפַא םוש ןייק ךיא ּבָאה טלָאמעד
 ,תוקפס ןוא שינעלקנעװק ןופ טשינ סייוו עקלענַא .עזַארפ עגיזָאיז
 .יהור ַאזַא טימ עסָארּפ ןופ רענרעק יד ּבָא-טגינייר המשנ רהיא
 רָאג ָאד ןָאק ףמַאק ןעֿכילרעניא'נַא ןעגעוו זַא ,טײקטכַאדעּב רעג
 -רָאנ קנעגייא ןייק טשיגרָאג טכוז יז ,ןייז טשינ דייר םוש ןייק
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 יד ןופ ןוא עיגילער רעד ןופ דייהרעגיטרַאפ ייז טמהענ ןוא סעמ

 יז טימ ךרוד ךיז טגנירד יז רעּבָא ,ןעפירגעּב עשיטע עגיימעגלַא

 יןעהעג יז תמחמ ,ענעגייא ערהיא ןערעװ יז זַא ,קרַאטש יזַא

 .שיּללפ ןוא טולּב רהיא ןיא ןײרַא

 סיּפע ךָאנ ךיא ןָאק יצ ,ןעפָאה ךָאנ ךיא ןָאק יצ ,ָאולַא |
 .ןױנוא'נַא טושּפ ךָאד זיא סָאד !יורפ ַאזַא ןופ ןעטרַאװרעד

 רהָאפ ךיא ,ןיינ !ןערהָאפקעװַא ?ןָאט ,ָאזלַא ,ךיא לָאז סָאװ

 י- . יטשינ ןָאק ךיא ןוא טשינ ליװ ךיא ,קעװַא טשינ

 -'נַא זיא להיפעג ןיימ יװ ױזַא ןוא ,ןעּביײלּברעפ לעװ ךיא

 ןיוש גונעג ,גיניזנוא ןעלדנַאה ךיוא ךיא לעװ ,להיפעג גיניזנוא

 סע סָאװ ,ןייז לָאז !תורעשה ןוא תונוּבשח ,ןעמעטסיס יד טימ

 .טשינרָאג וצ טרהיפ געװ רענעי .ךיז ליוו

 .ינוי ןעט79 םעד

 ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד .רימ ןופ רעכילקילג טשינ זיא יז

 רָאפ.טמוק רהיא ןיא זַא ,טגײצרעּביא ךימ טָאה ,ןהעזעג טנייה

 ךיז ןיא תוחוּכ ןעכוז זומ יז ןעכלעװ רַאפ ,ףמַאק רערעווש ַא

 ךיא זַא ,ּפָאק ןיא ױזַא רימ ךיז ןרעטנָאלּפ ןעקנַאדעג יד ,אפוג

 .ןעגיהורעב טשיג ךימ ןָאק

 ןעמַאװצ טכַארּברַאפ טָאה סָאװ ,יקסווָאליװַאז יװ ,םעדכָאג

 יד טָאה ,ןערהָאפעגקעװַא זיא ,ווָאשָאלּפ ןיא רעטכָאט רעד טימ

 סעּכ רעדליװ א .ןענעלעה ףױא םיחבש ןעטיש ןעמונעג עמהומ

 ,סרערורוצ ןענעז ןעװרענ עניימ ,ןעלַאפעּב טלָאמעד ךימ זיא

 ּבָאה ,רעטגערעגפיוא'נַא ,ןוא דימ ןיּב ךיא ,טכעלש ףָאלש ךיא

 | :ןעירשעגסיוא ךיא

 ךיא ,םעד ןעגעװ רהעמ ךיז טלעדנַאה סע בוא !טוג--

 -קילג ןעּבעל לָאז ךיא ,םעד ןעגנעװ טשינ ןוא ןעּבָאה הנותה לָאז

 -יװַאז ןייליירפ רעד גַאלשרָאפ ַא ןעֿכַאמ ןעגרָאט ךיא לעװ ,ךיל

 - .סנייאצלװ טציא סע זיא רימ לײװ ,ַאקסווָאל

 ןפ טדערעג ּבָאה ךיא זַא ,רָאלק גונעג ןעװעג זיא טע

 .-נײק טלָאװ ךיא זַא ןוא גנוגייצרעּביא ןופ טשינ ןוא גנוגערפיוא
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 -לענַא זיא ךָאּד .טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןָאטעג טשינ לָאמ
 טרָא ןופ ןעּביױהעגּפיוא ךיז טָאה יז .ןערָאװעג סַאלּב גנולצולפ עק
 יד ןעדניּברעדנַאנופ ןעמונעג ןוא וצרעד הּביס רענ גיטנעק ַא ןהָא
 .יצעג רהיא ןעּבָאה השעמ-תעּב ןוא ןעגנַאהרָאפ יד ןופ ךעלרינש
 ךָאנ עמהומ יד ןיא ,קילג םוצ .,רעּביִּפ ןיא יװ ,דנעה יד טרעס
 ,טציא יו ,טרעדורוצ ױזַא ןעװעג טשינ ןעּבעל ןיא לָאמניק
 .עג סיּפע רימ טָאה יז .טקרעמעּב טשינרָאג יז טָאה רעּבירעד ,ןוא
 טונימ רעד ןיא תמחמ ,סָאװ ,טשינ קנעדעג ךיא רעּבָא ,טרעפטנע
 ,ץעקלענַא רעסיוא ,רימ רַאפ ןעריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא ץלַא טָאה
 .רעפ טשינ ךיא .לעװ ןעּבעל ןיימ ןופ טנעמָאמ ןעטצעל םעד זיּב
 ךיא ּבָאה טציא !דנעה עגיזָאדיד ןוא טײקסַאלּב עגיזָאדיד ןעסעג
 קלח ןעסיוועג ַא וליפַא ןעמ געמ ןוא ,זייוועּב ןרעכיז ַא טַאהעג
 זיא רעפטנע ןיימ סָאװ ,םעד וצ ןעּביירשוצ קורדנייא םעד ןופ
 גונעג ןעּביילּב ץלַא ךָאנ זייװעּב רעד טעװ ,גיטסַאה ױזַא ןעמוקעג
 העידי רעכילצעלפ ַא ןופ סַאלּב טשינ ןעמ טרעװ יװַא .קרַאטש
 טױט םעד ןעגעוװ וליפַא רָאנ ,הנותה ַא סיּפע ןעגעוו ןיולּפ טשינ
 / גיטליגכילג ךיז טהיצעּב ןעמ ןעֿכלעװ וצ ,ןעשנעמ ַא ןופ

 ךיא ּבָאה טָאװ, :טכַארטעג ךיא ּבָאה קירוצ געט .ייװצ טימ |
 טעוו להיפעג עגיזָאדסָאד דלַאּביװ ,ביל ךימ טָאה יז סָאװ ,ןופרעד
 ךיא זַא ,ךָאד ןוא ,'רהיא ןיא ןעסָאלשרעּפ גיּבייא ףיוא ןעביילּב
 זיא יז זַא ,טגייצרעביא ןעגיוא ענעגייא יד טימ טציא ךימ ּבָאה
 -גונפָאה עניימ טקרַאטשרעפ ךיז ןעּבָאה ,רימ וצ גיטליג כיילג טשינ
 רעדיװ ךיא ּבָאה ןוימד יד ןיא ,ןענירוצ ןענעז תוקפס יד עג
 טעװ סע זַא ,ןערָאװעג רעֿכיז ךיא ןיּב רעדיװ ןוא תונחצנ ןהעזעג
 ןופ רעקרַאטש ןערעװ טעװ להיפעג רהיא ןעװ ,טייצ ַא ןעמוק
 -וצ ךוא טמערָא עניימ ןיא .ןעסילשגייא יז לעװ ךיא ןוא רהיא
 .ךיז וצ ןעמהעג

 'סָאד זַא ,טגייצרעּביא .ףֹּכיֵּת ךימ ךיא בָאה רעּבָא ,רעדייל
 סיּפע ךָאנ טָאה עמהומ יד .עיזוליא'נַא יװ רהעמ טשינ ןעװעג ןיא
 ןענָאק לָאז יז ,רַאפרעד אמּתסמ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא . טגָאזעג
 גנורעטיּברעפ רהיא ןערהערט ןיא ןעסיגסיוא לעקניװ ַא ןיא ץעגרע
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 ןוא ץעקלענַא וצ טנהענרעד גיטשרָאד ךימ ּבָאה ךיא ןוא רימ וצ
 : טגָאזעגסױרַא

 טלָאװ טלעוו רעד ןיא תורצוא עטסערג רעד רַאפ ! עקלענַא--
 ,ַאקסװָאליװַאז ןייליירפ טימ טַאהעג:הנותח טשינ ןפוא-םושּב ךיא
 ,ךיא ּבָאה שפנ-תמגע גינעװ .ןהעטשרעפ ךימ טספרַאדעּב וד רעֶּבָא
 ריד רעּבָא ,הורוצ טשינ טייז רעד ןופ ךיוא ךָאנ ךימ ןעמ טזָאל
 ןָאט טשינ לָאמניײק סע לעװ ךיא זַא ,טנַאקעּב ןעטסעּבמַא ןיא

 סָאד ןעװ ,טהערפעג אקוד ךיז טלָאװ ךיא ,.,טרהעקרעפ--
 .גנוגנערטשנָא סיורג טימ טגָאזעגסױרַא יז טָאה--,ןהעשעג טלָאװ

 סַאלּב טויב וד יװ ,ןהעזעג ּבָאה ךיא ,גיטכיר טשינ--
 ,ןערָאװעג

 ,,ןהעגקעװַא זומ ךיא רעּבָא ,גידלושטנע--
 ףךיז ןערַאנעג סָאװ וצ !ּביל ךימ טסָאה וד ,עקלענַא ןיימ--

 ?ךימ טסּביל וד--ךימ ןוא
 .ןערָאװעג סַאלּב לָאמַארעדיװ רהיא ןענעז ןעּפיל יד
 ךיא ,ארומ ּבָאה ךיא--.,טגָאזעגסױרַא לענש יז טָאה ,ןיינ--

 .ןעגירק דנייפ ךיד לָאז
 ,סייװ ךיא .רעמיצ ןיא רעטומ רהיא וצ קעװַא זיא יז ןוא = |

 .סױרַא רעטפע ךיז טיג ,ןײלַא ךיז טימ טפמעק סָאװ ,יורפ ַא זַא
 ּברַאפ ַאזַא ןעמהעננָא ףרַאדעּב עּביל עטרעטיברעפ ענעגרָאּברעּפ ַא
 ןַאהרַאפ ,החמש ןיימ טהייוצ רעטרעװ סעקלענַא ןעּבָאה ךָאד ןוא
 ,ךילריטַאנ ץנַאג גולפ ןיא ןענעז סָאװ ,ןעכַאז ךס ַא ןעּבעל ןיא
 ןענָאק תוחוּכ עכילשנעמ יד טשינ ןוא ןעװרענ יד טשינ רעּבָא
 .ןעגָארטרעּביא טשינ יז

 -רָאװ עסיועג ַא טשַאררעּביא סרעדנוזעּב ךימ טָאה טציא
 טשינ ןיא סָאד ביוא--,בייו רעדמערפ ַא וצ עּביל יד זַא ,טייה
 ,ּבױא .,טייהנײימעג עסיורג ַא ןיא--לעטשנָא-עּביל ַא יװ ,רהעמ

 קילגמוא סיורג ַא יז ןיא ,עגיטכירפױא'נַא .זיא עּביל יד ,רעדיוו
 עגיזָאדסָאד ויא רעסערג ץלַא ,רעגידריוו זיא יורפ יד סָאװ ןוא
 -גיריגיינ ערעטיּב ַא סיּפע ןעהור טשינ ךימ שוָאל סע ,קילגמוא
 רעדָא, :ץ'עקלענַא גָאז ַא ביג ךיא ןעו ,רעגייטש ַא ,סָאװ, :טייק
 טסָאה וד זַא ,ןייזהדומ טסעװ ןוא ןעמהענמורַא ךימ טסעװ וד
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 -רא יד ןיא ריד רַאפ ןעסישרעד ךימ לעװ ךיא רעדָא ביל ךימ
 ןיימ ןופ ןיימעג רהעז ןעװעג טלָאװ סָאד זַא ,סײװ ךיא ",ןעג
 ַאזַא ףיוא ןעסָאלשעּב טשינ לָאמנײק ךימ טלָאװ ךיא ןוא טייז
 סע סָאװ ,ןייז לָאז ,ןיינ .,.טלָאװעג ןוא גנוריטַאָאלּפסקע ןימ
 ךיא ןָאק רעבָא ךָאד ,גידנעטשנַא-וצ ךיא ןיּב ךַאז ַאזַא רַאֿפ ,ליוװ
 ןיא ןהעשעג טלָאװ סָאװ :עגַארפ רעד ןופ ןעטלַאהּבָא טשינ ךימ
 ' ?לֲאֿפ אזַא

 ףשפֹא סע טלָאװ עקלענַא זַא ,רעֿכז יװ טעמּכ ןיּב ךיא
 .רעטנוא טשינ ךױא ךיז טלָאװ יז רעּבָא ,ןעטלַאהעגסױצ טשינ
 .ךעּבעגעג

 .רָעֹמ ןוא ךיא טלישרעפ ,םעד ןעגעװ טכַארס ךיא תעשב
 .רהעמֿפָאג יז ביל ןוא טנייפ יז ךיא גירק ,גיטייצכיילג יז רעטעג
 ךימ טָאה קילגמוא סיורג ַא :ןייז.הדומ ןילַא ךיז ףרַאדעּב ןעמ
 ןייק טשינ ןיפעג ךיא סָאװ ,סָאד ןיא ןעטסגרעמַא ןוא ,ןעפָארטעג
 ףיז תותוּכ ןייק טשינ ּבָאה ךיא ןוא םהיא ןעגעג ןעלטימ םוש
 ,ןעלהיפעג עלַא יד וצ .,זיירק ןעט'פושּכ'רעפ ם'נופ ןעסײרוצסױרַא
 ץפיוא רימ ןיא טקעװרעד גידגעטש טָאה יורפ עגיזָאריד סָאװ
 -גובעגוצ עשיטניה ַא סיּפע ןעמוקעגוצ ךָאנ ויא ,דַארג ןעטסכעה
 ףיא ,קילּב ץטימ ,קנַאדעג ןטימ םורַא יז םהעג ךיא .טייקנעד
 ,רָאה ,ןעגיוא ערהיא ףיוא ןעקוקנָא טשינ ךימ ןָאק ךיא ןוא קוק

 רַאפ זיא סָאד וזַא ,ךיא להיפ השעמ.תעב ןוא ןעלסקַא ,ןעּפיל
 עמַאס סָאד ןוא "ורֿפ סלַא ןעזעװ עטרעגעב עמַאס סָאד רימ

 ,שנעמ סלַא ,טלעװ רעד ןיא עטסרעייט

 .גַאגעגכרודַא ןוש ןיּב ןוא טבעלעג גיטסַאה ּבָאה ךיא ,ָאי
 ןךופ ,רעדינרעד ןיא געװ רעד טרהיפ טציא .טינעז ןיימ ןעג
 -סָאד ןַא ,ךיא להיפ ךָאד .ךשח ןוא טלעק טימ טזָאלּב סע ןענַאװ
 ןוא דגעגוי ןיימ רימ ןיא טיינעּב טלָאװ ןעזעװ עגיצנייא עגיזָאד
 .פיוא טעװ יז ןעװ .ןעּבעל םוצ קשח ַא ןעּבעגעגנייא רימ טלָאװ
 .גאורעפ ןעּבעל ןיימ ךיז טעװ ,רימ רַאפ ןעריטסיוקע ֹוצ ןערעה
 ,טױט ןופ ּבױהנָא רעד "װ ,שינרעטסניפ ןוא טלעק ןיא ןעלד
 .גיא רעד לייװ ,רַאפרעד ףיא ן'עקלענַא ךָאנ ךיא ביל טָא ןוא
 וו ןטימ וילּפ טשיג ,סע טרעדָאּפ גנוטלַאהרעדנײלַא ןופ טקגיטס
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 קערש ךיא לייװ ךיא רָאנ ,המשנ רעד טימ ןיױלב טשינ ןוא
 | ,טיוט ן'וַאפ ךימ

 טריּפש יז זַא ,ןעכער ךיא רעּבָא ,טשינ סע סייוו עקלענַא
 רימ טימ ןעגנַאגעּב ךיז טלָאװ יז ּבױא ןוא ,דיילטימ ךס ַא רימ וצ
 ץלַא ךיא טלָאװ ,רהיא טימ ךיא יו ,גיצרַאהמערַאּב-טשינ יױזַא
 -עװ רעטֿפײל לָאז ץעקלענַא זַא ,רַאפרעד המשנ ןיימ ןעּבעגעגּבָא
 .מערפ ַא וצ עּביל יד זַא ןענָאז טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ ןוא .ןער
 -נעמ ַא טרהיפרעד יז דלַאביװ ,קילגמוא סיורג ַא ןיא ּבייו רעד
 תחונמ ןייז רַאפ סָאװ ,ןעזעװ סנעי ןעגינייּפ לָאז רע ,וצרעד ןעש
 .רעפ ךס ַא .ןעוועג-בירקמ שינעלקנעװק םוש ןהָא ךיז רע טלָאװ
 ןוא טירש ןערעי ףיוא ןַאהרַאפ ןענעז עניױזַא ןעזיירק ט'פוש'כ
 ,וד רעּבָא ,ךילקילגמוא רהעז עדייּב רימ ןענעז ףוס-לֹּכ-ףוס .טירט
 ןייד טסָאה ,ןעּבעל ןיא טלַאהנָאנַא סיּפע ךָאנ טסָאה ,עקלענַא
 טשינ טָאה סָאװ ,לעפיש ַא וצ ךילנהע ןיב ךיא רָאנ ,ַאמגָאד
 ,סרעדור ןייק ןוא לור ןייק

 ,רעדָא ,טכעלש ףָאלש ךיא .דנוזעג טשינ לעסיּב ַא ןיּב ךיא
 .ןייז שרעדנַא סע ןָאק יװ ןוא טשינרָאג ףָאלש ךיא ,רעגיטכיר
 ןעגיל ,גירעהעג יװ ,ןערעװ קנַארק טלָאװעג תמאּב טלָאװ ךיא
 .סיוא םורַאױזַא ןוא ןייזטסואוװעּב ןהָא טעּב ןיא שדוח רעסָאװ ַא
 ,בױלרוא ןיימ ןעװעג טלָאװ סָאד .טייצ רעצנַאג רעד רַאּפ ןעהור
 ַא טָאה ןוא יקסװָאטסַאװכ רָאטקָאד טכַארטעּב ךימ טָאה ןעטכענ
 .רענ ַא ּבָאה ךיא זַא ,טגָאז רע ,רימ רעּביא טריּפָאזָאליפ לעסיג
 -רַאפ ךָאנ יא סע רעּבָא ,עסַאר רעטעטרַאטנע'נַא ןופ םעטסיסנעוו
 ךיא .תוחוּכ.לוקסומ עטגע'שר"עג ןופ וורעזער רעסיורג ַא ןַאה
 ןעטלָאװ ,סָאד טשינ ןעװ לײװ ,טכערעג תמאּב זיא רע זַא ,ןיימ
 ראפרעד רשפא ,סיװ רעװ ,ןעטלַאהעגסיױא טשיג ןעוורעג עניימ
 ןעניפעגסיוא טזומעג ןעּבָאה תוחוּכ עגיזָאריד לײװ ,ַאזַא ךיא ןיִב
 .טשיג יײז ןעּבָאה געװסױא ןייק יװ ױזַא ןוא געװסױא'נַא סיּפע
 ,טײּברַא-ללּכ ןיא טשינ ןוא טּפַאשנעסיװ רעד ןיא טשינ--ןענופעג
 ןייא ןיא ןָאטעג סָאג ַא ךיז ,סָארטש ַא יװ ,רעּבירעד ייז ןעּבָאה
 ,ורפ ַא ןופ עּביל רעד וצ :גנוטכיד

 ,ענטומ ןָאטעג סָאג ַא יז ןעּבָאה ,ןעװרענ יד קנַאד ַא רֹעֹּבֶא
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 ןםורק לּכיםדוק ,םורק ןוא שלמרוטשי

 טכַאנרַאפ ,גָאט ַא רַאפ רעּביא ךיא בעל ןעקורדנייא ליפיוו
 ףימ רַאֿפ טגיולושטנע ךיז ןוא עמהומ יד ןןעמוקעגנײרַא זיא|

 ּבָאה ךיא .ַאקסװָאליװַאז ןייליירפ טּבױלעג טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד
 לֵאו 7 ,ןעטעבעג טייז ןיימ ןופ ןוא דגַאה יד טשוקעג רהיא
 .םיוא לעסיּב ַא ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןייז.לחומ ךיוא רימ
 | ;טנָאזעג טָאה יז .טגערעג

 ןימ ,ףיא רהעמ טעװ יז זַא ,טרָאװ ןיימ ריד ביג ךיא--
 -עג רהעז יקַאט טלָאװ ךיא ,ןָאעל רערעייט .ןעמוק טשיג גנוצ:
 רעטצעל רעד טזיב וד לײװ ,ןעּבָאה-הנותה טסלָאז וד ,טלָאװ
 .יטכיװ זיא רימ רַאפ זַא ,תודע'נַא זיא טָאג רעּבָא ,סָאטש ס'ניא
 .לעגגי רעּביל ןיימ ,רערעייט ןיימ ,קילג ןייד ץלַא ןופ רעג

 -וצ ,ןוא טנַאקעג ּבָאה ךיא ליפיו ,טגיהורעב יז ךיא ּבָאה
 | :ןעפורעגנָא ךיז ,טצעל

 לעסיב ַא ןיּב ךיא זַא ,אמתסמ ךָאד טסייו רהיא ,עמחומ--
 ,עּבַאּב ששיאעוורעג א ,ץּבַאּב א

 :ןעלַאפעּב דלַאּב ךימ ןיא עמהומ יד רעּבָא

 עלַא ןעוו רעּבָא ,ןייז-העוט ךיז ןָאק רעדעי ?עּבַאּב ַא--וד-- |
 ףָאג טלָאװ ,וד יװ רעטקַארַאֿכ ןוא לֿכש ליפױזַא טַאהעג ןעטלָאװ
 | ןעװעג טלעװ רעדנַאינַא

 .לײט !סעימליא עניױזַא וצ ףוס ַא ןעמ טֿפַאמ יױזַא יװ ,ונ
 סָאװ :ךימ גערפ ךיא ןוא גנולפייווצרעפ ןיא ןיירא ךיא לַאפ לָאמ
 "?ןעירפ עגייר-לעמיה ענױזַא ןעשיװצ ןוא ןיוה ַאזַא ןיא ןעמ טוט

 ןעּבױלג רעיײז ןיא ןהעגוצנײרַא טעּפש.וצ ןױש יא רימ רַאפ
 -רעפ ייז ךיא ןָאק ןייּפ ןוא שואי ,שפנ-תמגע ליפיװ רעּבָא ךָאד

 | !ןעֿפַאש -

 .לגוי ןעט"10 םעד

 ןיימ ןופ ףירּב ןייא :ףירּב ייװצ ןעמוקעּב ךיא ּבָאה טנייה
 םיור ןופ .ןיקסגיטַאינש ןופ ןעטייווצ םעד .ןוא םיור ןיא סוירַאטָאג
 ןעו ,לָאמ עלַא ןעמוק סָאװ ,תועינמ יד זַא ,רימ ןעמ טביירשי
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 .טרעװ ןוא רעלעמקנעד עטלַא ןעילַאטיא ןופ ןערהיפסורַא ליוו ןעמ

 סע ,רעגיטכיר ,רעדָא ,ןערעוו טגיטייזעּב ,ןענָאק ,קרעוװטסנוק עלופ

 סעיצקעלָאק סרעטָאפ םעד .ןעגיטייזעּב וצ יז ןעגנילעג טעװ

 -עג טשינ ךיז ןעּבָאװ ןוא רעטקַארַאכ ןעטַאװירּפ ןייר ַא ןעגָארט

 -סױרַא ייז ןענָאק רעּבירעד ןֹוא ,לָארטנָאק-הֿכולמ ַא רעטנוא ןעגופ
 .לעּבעמ יװ .ןערעװ טקישעג

 דיוה סָאד ןענדרָאנײא ,גירעהעג יװ ,ןױש ךיא זומ טציא
 רעד תמחמ ,ןרעג טשינ ןָאט לעװ ךיא סָאװ ,ךַאז צ ,אשרַאװ ןיא
 טָאה ןעלױּפ ןיק סעיצקעלָאק יד ןערהיפרעּביא ןעגעו קנַאדעג
 -ערעטניא טציא ךימ סע ןָאק .ץייר ןעדעי רימ רַאפ ןערָאלרעּפ

 ּבֶא טשינ ךימ גָאז ךיא ּבױא ?סע ךיא ףרַאדעּב סָאװ וצ ?ןעריס

 ּבָאה ךיא לייװ ,רַאפרעד זיױלּב סע ןיא ,ןַאלּפ ןעגיזָאדמעד ןופ י
 זיא ןעגנוטייצ יד ןיא לייװ ןוא םעד ןעגעװ טדערעג ליפיזזַא

 7 ,ןינע ןעגיזָאדמעד ןעגעװ ןערָאװעג ןעּבירשעג ליפיוזַא

 ,יגוי ןעט-11 םעד

 "ענָאדַאמ סָאד טקישעגוצ ךָאד רימ ןעמ טָאה ףוט-לּכ-ףוס
 ףַאפ ן'עקלענַא ןעּבעגעגּבָא סע ּבָאה ךיא .,ָאטַארעּפָאטַאס ןופ לעּפעק
 ,ךאז א יװ .ןעגיױא יד ןיא ןעמהומ רעד רַאפ ןוא רעטומ רהיא

 טשיג ןפוא םושּב ךיז טָאה יז ,האווצ רעד טול רהיא טרעהעג סָאװ

 ןעגנַאהעגפױא גיטנעהנעגייא ךיא ּבָאה םעדֿכָאנ ,ןעגָאזּבָא טנָאקעג
 -טנע רהעז טשינ ןיּב ךיא ,רַאודוּב ןיא רהיא ייּב לעּפעק סָאד
 יװַא זיא לעּפעק סָאד רעּבָא ,סענָאדַאמ סָאטַארעפָאסַאס ןופ טקיצ

 ןעּברַאפ עלעה ענייז ןיא ןעש ןוא ךַָאכניײא
 תעשּב ,לָאמ סעדעי זַא ,ןעטכַארט וצ םהענעגנָא ןיא רימ

 סָאד זַא ,ןענהָאמרעד ךיז יז טעװ ,ףױרעד ןעקוק טעװ עקלענַא

 ּבָאה ךיא לײװ ,רַאפרעד טקנעשעג ןוא טקנעשעג רהיא ךיא בָאה
 -ידניז ַא רַאפ טלַאה יז עכלעװ ,עּביל יד טעװ םוװַאױזַא .ביל יז
 ןעגילייה ַא טימ קנַאדעג ןיא רהיא ייּב ןערעװ ןעדנוברעפ ,עג
 סָאװ ,םעד רַאפ רעּבָא ,טסײרט עשידניק ַא זיא סָאד ,לָאּבמיס
 - ,טוג ךיוא סָאד זיא ,סרעסעּב ןייק טשיג טָאה
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 תעשּב .טונימ עגעמהענעגנַא'נַא טָאהעג ךיא ּבָאה טנייה
 "וצ עקלענַא זיא ,דנַאװ רעד ףיוא ןעגנַאהעג ןיוש זיא דליב סָאד
 רעד יװ "ױזַא .ןעקנַאדעּב טלָאװעג ךימ טָאה יז :רימ וצ ןעגנַאגעג
 טיי ןעוועג זיא ,ןעסעזעג ןיא רעטומ רהיא ןעכלעוו ןיא ,לעטָאּפ

 ןיוש טָאה עקלענַא תעשב ,טונימ רעד ןיא ךיא ּבָאה טקורעגסיורא
 "רעפ יז עליו ַא ,רעגיימ ןופ דנַאה רהיא ןעמהענסױרַא טלָאװעג

 :טגָאזעגסױרַא ליטש ןוא ןעטלאה
 ?טנייפ תמאּב ךימ וטסָאה עשז-ןיוש ,עקלענַא--

 ןוא ּפָאק םעד ןָאטעג לעקַאשַא טעמוא טימ טָאה יז ןוא
 :טרעפטנעעג לענפ

 ,ןייג  ,יָא--

 !רעפטנע ןעצרוק ןעגיזָאדמעד ןיא ןעגעלעג ויא סָאװ ,ָא
 רעד ןופ להיפעג סָאד בוא זַא ,ױזַא רָאנ ךיז טדער סע

 סע זיא ,ןעיװעגסױרַא טשינ ךעלרעסיוא טרעװ יורפ רעטּבילעג
 .סגײאצלַא טשינ ןייג ,טשינ טּביל ז יצ ,03יל יז יצ סנײאצלַא
 ןייק רַאפ ךיא לעװ סָאד וליפא ןוא סָאד שטָאֿכ ןָעּבָאה ךיא לָאז

 ףיא טלָאװ טשינַא טורָאװ ,ןעּבעגקעװא טשינ טלעװ רעד ןיא ךַאז -
 .ןעּבעל וצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ

 ,יגוי ןעט-12סע ד

 ּבָאה קירוצ געט רָאּפַא טימ .אשרַאװ ןיא ןיוש ןיּב ךיא
 ,ךימ טעּב רע ןעֿכלעװ ןיא ,ןיקסניטַאינש ןופ ףירּב ַא ןעמוקעּב ךיא
 דובּכל ןעּבעגעג טרעװ סָאװ ,גָאטימ-ןעגעז ן'פיוא ןעמוק לָאז ךיא
 ּבָאה טנייה רעּבָא ,ןעװעג טשינ ךיא ןיּב גָאטימ ן'פיוא .ן'עראלק
 ערַאלק ,סיוועג .לַאזקָאװ ץפיױא ץערַאלק טימ טנעגעזעג ךימ ךיא
 ךָאדוװ,רימ וצ גנורעטיברעפ ןופ לחיפעג ַא טימ ןערהָאפקעװַא זיא
 רימ יז טָאה ,העורעד רָאנ ךימ טָאה יז וא ,רעּבָא ךָאד
 .טנעגעזוצ גיצרַאה רהעז ךיז ןעּבָאה רימ ןוא ,ןעוועג-לחומ ץְלַא

 יד ןוא ןעלהעפ קרַאטש רימ טעװ ערַאלק זַא ,טלהיפעג ּבָאה ךיא
 גנונעגעזעג יד .ןערעו רעסערג ךָאנ טעװ רימ םורַא טייקרעל
 -ץעג יא דנעװָא רעד לייוו ,עגירעיורט ַא רהעז ןעוועג רעּבָא זיא
 םעד ףױא טקוקעג טשיג .רעגידנעגער א ןוא רעמירט א ןעוו
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 ,לַאזקָאװ ן'פיוא ןעמוקעג ןעשנעמ ךס ַא ןענעז ,רעטעװ ןעטכעלש
 טגעלרעפ ןעוועג זיא עּפוק רהיא .ץערַאלק טימ ךיז ןענעגעזעג וצ
 ,ןעמהעגוצ ןעזומ ץלַא סע טעװ יז ,רבק ַא יו ,ץנערק ןוא ןעמולּב טימ
 ,טַאמארַא ןעטכידעג םעד ןופ ןעקיטשרעד ךָאנ ךיז ןָאק יז לייוו

 טלָאװעג טשינרָאג ערַאלק ךיז טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא

 ןוא ,רהיא טימ ןעדייר ןעלעװ ןעשנעמ סָאװ ,טימרעד ןענעֿכער
 -סילשסיוא ךיז יֹז טָאה ,ןעוועג ךילגעמ רָאנ זיא סָאד ליפיוו ףיוא
 .ןײלַא רימ טימ טגיטפעשעּב ךיל

 טסעומשעג ןעּבַאה רימ ןוא ,עּפוק רהיא ןיא ןײרַא ןיּב ךיא
 -ַאלק טימ טנעכערעג טשינ השעמ-תעּב ךיז ןוא דניירפ ייווצ יו
 ערעדנַא יד טימ ןוא גידנעטש טגייווש סָאװ ,הנקז ַא ,הנורק סער
 רָאדירָאק ןיא טרעטייוורעד ףוס-לּכ-ףוס ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ|
 | | .ןָאגַאװ ןופ .

 השעמיתעּב טָאה יז ןוא דנעה סערַאלק ןעטלַאהעג ּבָאה ךיא
 -עגפיוא'נַא ,ןוא ןעגױא עיולב עטוג ערהיא טימ טקוקעגנָא ךימ
 | | :טגָאזעג ,עטגער

 .גייק ךָאנ ןיִּב ךיא ,טײהרָאװ יד ןעגָאז ךייא לעװ ךיא--
 .ָאד יװ ,טעמוא ַאזַא טימ ןערהָאפעגקעװַא טשינ ץיגרע ןופ לָאמ
 וצ ָאטְשיִג טייצ ןייק וליפא ויא לַאזקָאװ ץפיוא לעמוט םעד ייּב
 טרופקנַארפ ןיא ...גנַאּב רימ טוט סע רעּבָא ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןעגָאז
 רעּבָא ,ןעטסיטרַא ןוא עטרהעלעג ךס ַא ןענעגעגעּב אמּתסמ ךיא לעוװ
 טשינ וליפַא סייוו ךיא ...דיישרעטנוא'נַא ןַאהרַאּפ ,.,טסייוו רהיא
 סיּפע ןענעז טפַאשלעזעג רעניה רעד ןופ ןעשנעמ יד ,,.ױזַא יו
 .ֹּבָא ןיוש ךָאד זיא ךייא ןעגעװ ןוא .,..ןעטנעמורטסניא ערעטרַאצ
 ...טדערעג

 !ןעּביירש וצ ךייא ןעּביולרעד רימ טעװ רהיא--
 טלָאװעג ךיא ּבָאה ךייא ןוא ,ןעּביירש ךיוא לעװ ךיא--

 טשינ רעּבָא ,קיומ ןיימ רימ ּבָאה ךיא .םעד ןעגעוו ןעטעּב יקַאט

 ךיױא טעװ רהיא זַא ,ןיימ ךיא .טציא ךימ סע טנעגונעב לָאמעלַא
 ךיא שטָאֿכ ןוא ,ןעּבירש וצ רימ שינעפרעדעּב ַא ןעּכָאה לָאמַא
 רעּבָא ,דניירפ ךס ַא ןעּבָאה ךָאנ טעװ ןוא טָאה רהיא זַא ,סייוו
 רהיא טעװ ,ךיא יװ ,דניירפ סענעּבעגעגרעּביא ַאזַא ,ןעגיטֿכירפױא ַאזַא
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 ץלַא זַא ,רוטַאנ ערַאבלעטימנוא ַאזַא בָאה ךיא ,ןעבָאה טשינ ואדוא

 רלַאּב ןעמ ףרַאדעב ךָאד ןוא ,ףױא ךימ טגער ץלַא ,ךימ טרהיר

 .ןע'רהַאפ
 :טלעו רעד רעּביא םורַא גידנעטש ןעקנַאלב עדייב רימ--- |

 ןעדייש ,ָאזלַא ,רענייגיצ ַא יװ ,ךיא ןוא ןיטסיטרַאנַא יװ ,רהיא

 *!ןהעזרעדיוו םוצ, ַא רָאנ זיא טָאד .לָאמ ןעטצעל םוצ טשינ ךיז רימ

 רההיא !רעהירפ סָאװ ,ןהעזרעדיו םוצ !ןהעזרעדיו םוצ--

 ןעּבײרש טשינ ,ןעליּפש טשינ ןָאק ןעמ .טסיטרַא'נַא ךיוא טנעז

 ךיא .המשג רעד ןיא טסיטרַאינַא ןייז ךָאד ןוא ןענעֿפײצ טשיגו

 רעזנוא ןופ טנעמָאמ ןעטשרע םעד ייב דלַאּב טקרעמעּב סע בָאה

 טנעז ךילרעטיוא זַא ,טקרעמעב ךיוא ּבָאה ךיא ןוא טפַאשטנַאקעּב

 רהיא טנעז רעּבָא ןע'תמא'רעד ןיא ,ךילקילג טש'ױמולּכ רהיא

 ַא ןַאהרַאפ זיא סע זַא ,ןעקנעדעג טלָאז רהיא ,ךילקילגנוא רחעז

 .רעטסעווש ַא יװ ,ךייא ןצ ךיז טהיצעב סָאװ ,עקשטייד

 רעּבָא ,ןעּפיל יד וצ דנַאה רהיא ןעגָארטעגוצ ּבָאה ךיא

 גילייא טָאה ןוא ןהעגקעװַא ןיוש ליװ ךיא זַא ,טגיימעג טָאה יז

 :ןָאטעג גָאז ַא
 .ןעוועג סָאװ-רָאנ גנולק רעטייווצ רעד .,טייצ ךָאנ ןַאהרַאפ--

 ,ךַא .רהיא טימ ןענעגעזעג ךיז טלָאװעג תמאּב גָאה ךיא

 "ער םעד ּבילוצ .טרהיפרעד ךימ ןעּבָאה ןעוורעג עגיימ טָאװ וצ

 סָאװ ,לעטנַאמ-עשטרעּפַאטוג א ןָאטעגנָא הבורק סערָאלק טָאה ןעג

 רעגיזָאדרעד ןוא ,גנוגעהעב רעדעי ייב טשיורעג קרַאטש טָאה

 שממ ךימ טָאה עשטרעּפאטוג ןופ ףייפ ,רעגיטכיר ,רעדָא ,שיורעג|

 "עּביא ,ןענעז ןערהָאפּבָא םוצ  .גנולפייווצרעפ ןיא טֿכַארגעגנײרַא |

 .צולַּפ זיא ַאקסניטַאינש יורפ .טונימ עֿכילטע ןעבילברעפ ,סנעגיד)

 טזָאלעגרעציא רהיא ךיא ּבָאה ,ןָאגַאװ ןיא ןעפָאלעגנײרַא גנול

 .ריט רעד וצ טירט ַא טכַאמעג ןוא טרָא ןיימ

 "עגכָאנ רימ יז טָאה--!טסליה ,טרופקנַארפ :טערדַא ןיימ--- |

 יא ואו ,םייהרעד ןופ רעּביא רימ ןעמ טקיש ףירּב יד-- .ןעירש |

 .ןייז טשינ לָאז
 ,רעדַאקרַאּבעד םייּב ןעוועג ןיוש ךיא ןיּב םורַא טונימ ַא ןיא

 "נעמ יד ןופ לעמוט ןוא אה-וה ם'ניא ,ןָאגַאװ ןופ רעטסנעפ יי
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 םיביא ,ץערַאלק טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעש
 ןוא וויטָאמָאקָאל ןופ ןעמעטָא ןערעװש ם'ניא ,ףמַאד ןופ שיורעג
 ויא עּפוק ןופ רעטסנעפ סָאד .רעניד-ןהַאּבנעזיא יד ןופ ןעיירשעג
 יוג סָאד ןהעזרעד ךיא ּבָאה לָאמַאכָאנ ןוא ןערָאװעג טזָאלעגּבָארַא
 .טכיזעג עּביל ןוא עט

 ערַאלק טָאה --? רעמוז םעד ןעגנערּברעפ רהיא טעוו ואוו--
 .ןָאטעג גערפ ַא

 --,ןעּביירש ךייא לעװ ךיא רעּבָא ,טשינ ךָאנ סייוו ךיא--
 ,טגָאזעג ךיא ּבָאה

 "אר ןעמונעג ויטאמָאקָאל רעד טָאה טונימ רעגיזָאדרעד .ןיא
 ןוא ףייפ רעטצעל רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע ,ןעמעטָא רעש
 ץערַאלק טימ טנעגעזעג ךיז ןעּבָאה רימ .טרחירעג ךיז טָאה גוצ רעד
 ןערָאװעג ןענורטנַא יז זיא דלַאּב ןוא יירשעגסיוא ןעגיצרַאה ַא ךרוד
 ,שינרעטסניפ ןיא ןוא קחרמ ם'ניא

 גערפ ַא גנולצולּפ ךימ טָאה -- ? ןעקנעּב רהעז טעוו רהיא--
 ,אקסיטַאינש יורפ ןָאטעג

 רהיא טימ טנעגעזוצ ךיז ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה--! רהעז --
 .םייהַא קעװַא ןוא

 -קעװַא טלָאװ סע יוװ ,גנוריּפש ַאזַא טַאהעג תמאּב ּבָאה ךיא
 םעד ןיא ןעפלעהרעפ טנַאקעג רימ טלָאװ סָאװ ,ןעזעוו א ןערהָאּפעג
 טָאה גנומיטש עגיזָאדיד .ןעוועג טגערעגפיוא רהעז ןיּב ךיא ,לַאפ
 טליהעגנייא ,דגעװָא רעּבירט רעד ןעפורעגסױרַא זייוולייט רשפא

 "ױעטמַאל עלַא זַא ,ױזַא ,שינרעטסניפ רעטֿכידעג ןיא ןוא ןעגער ןיא
 .סנעגױּבנעגער עגיילק יװ ,ןהעזועגסיוא ןעטייו ןופ ןעּבָאה סענ
 ןיא ןערָאװעג ןעשַאלעגסױא זיא גנונפָאה ןופ קנופ רעטצעל רעד
 רָאנ ,םזימיסעפ ן'טימ ןעוועג טּפַאזעגנָא ןיּב ןיילַא ךיא טשינ ,רימ
 ,טלעוװ עצנַאג יד טּפַאֿכעגמורַא טָאה רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע
 .םיאורּב עלַא ןיא ןוא םוטעמוא ןעגנורדעגניירַא זיא ,טפול יו
 ייטש רענעגָאלשעד ַא ןיא םייהַא טרהעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא = |
 סיּפע ןוא ןעלַאפעּב ךימ יא טייקגיהורנוא עֿכילנהעװעגנוא'נַא ,גנומ
 טונימַא ייב .הנּכס רעטמיטשעבנוא ןוא רעטנַאקעּבנוא'נַא רַאפ דחפ ַא!
 -ַאװ ךָאנ ןוא ןוז רעד ךָאנ טקנעברעפ ךילקערש ךימ ךיא ּבָאֹה
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 403 :ןעגיולג ַא  ןחא:

 ,סנעגער עגיװַא ָאטשינ ןענעז סע ואװ ,רעדנעל ךָאנ ,טייקמיד

 ךיא ןעװ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .ןשוח ןוא שינרעטסניפ אזא

 וי"א סע ואװ ,דנַאל ַא ןיא ץעגרע ןערהָאפקעװַא ןוא ןעמהענ לָאז

 -ָאלרעדוצ טשיג טיּפע חוּכּב ןייז טֿפיל סָאד טָא טעװ ,גיטכיל רחעז

 וצ טייקגיהעפ עצנַאג ןיימ ,ןעטיהרעפ ךימ סיּפע ןופ ןוא ןעז

 ּבָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ ןיימ ןיא ןעסָאגעגסױא שציא יז טָאה ןעקנעּב

 !ןערהָאֿפקעװַא ,ןערהָאפקעװַא זָאֿפע'נַא יו ט'רזח'עגרעביא זגַאנַאֿפָאב

 הַא ,קנַאדעג םייב דחּפ ַא ןעלַאפעּב ףימ ןיא גנולצולפ

 לעװ ןוא ץעקלענַא ןעזָאלרעּביא ָאד ךיא לעװ ,גידנערהָאפקעװַא

 ,הנּכס רעטפַאהלעּבענ רעטמיטשעבנוא רענעי ןעפראוורעטנוא יז

 זיא סָאד זַא ,טייװ ךיא .ןעפױלטנַא ליװ ןיילַא ךיא רַעכלעװ ןופ

 -עג אקוד זיא ןערהָאפקעװַא ןיימ זַא ,עיוליא'נַא יװ רהעמ טשינ

 ןעירפעּב טשיג ךימ ךיא ןָאק רעּבָא ךָאד ,רהיא רַאּפ ןעשנואוו

 תונדחּפ ןימ ַא ןעוועג סע טלָאװ טייז ןיימ ןופ זַא ,קורדגייא ם'נופ-

 עלַא ןופ רעקרַאטש רימ רַאפ זיא סָאד .,,טייהניימעג ַא טיּפע ןוא

 טרָאװ טסוּפ ַא ,טנעגירעּביא ,יא ןערהָאפקעװא .,,רעטרעופ

 רעּבָא ,ןעלהיפ סע ןָאק ךיא ,ןע'רזחירעגיא סע ןָאק ךיא ,רימ רַאפ

 ךיז טלָאװ ,םישעמ ןיא ןעלדנַאװרעפ ןעפרַאדעּב סע לָאז ךיא זַא

 עלַא יװ ,ךילגעמ רעגינעו ןענעז םישעמ עגױזַא זַא ,ןעזיװעגסיױרַא

 ײגײרַא ּבָאה ךיא ,ןעליוו ןיימ ןופ ןעגנָאהעגּבָא ןענעז סָאװ ,ערעדנַא

 וַא ,להיפעג םענעי ןיא ןעּבעל ליפיוזַא ,ןעוורעג ליפיוזא טגעלעג

 ,רעקיטש ףיוא ןעסיירוצ ךימ לָאז ךיא ,רעטכייל רימ זיא טציא

 ,םהיא ןופ ןעסיירּבָא ךימ לָאז ךיא רעדייא

 ,ןיקסװָאטסַאװכ ןעגנוי םעד ןעּפָארטעג ךיא ּבָאה םייהרעדגיא

 טימ ןייז-וצ-בשימ ךיז אשרַאװ ןייק ןעמוקעג דנעװָא ןיא זיא סָאװ

 -גוא'נא םסיפע טדייב ןעּבָאה ייז .רעלדנעהרוב םעד ,רעדורּב ןייז

 ײז ןעוט גידנעטש .קלָאפ ן'רַאפ רעֿכיּב ןעפיוקרעפ : גנומהענרעט

 רעּבירעד ןוא סיּפע טימ טגיטפעשעב ייז ןענעז גידנעטש ,סיּפע

 .ןעּבעל ןיא תילֿכּת ַא יז ןעּבָאה

 ךימ ּבָאה ךיא זַא ,טייװ יױזַא ןעגנַאגרעד ןיוש ןיּב ךיא

 המיא לופ זיא סָאװ ,דניק ַא יװ ,ןײקסװָאטסַאװכ טימ טחערפרעד

 ןיא ןײהַא ויא ץימע ליײװ ,רַאפרעד ךיז טהערפרעד ,קערש ןוא
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 -עג טָאה רע .רעטנוא ךימ ןעטלַאה תוחוּכ גיטסייג ענייז ,רעמיצ
 ןיא זַא ןוא רעטעּב ץלַא ךיז טלהיפ רעטומ סעקלענַא זַא ,טגָאז
 ןייק ןערהָאּפסױרַא ןענָאק יז טעװ םורַא ןעכָאװ ייווצ ערעסָאװ ַא

 .רעּביא יּבֲא ,טייצ רעד וצ עדַארג זיא סָאד !טָא !טָא ,ןײטשַאה |
 .תוחוּכ עלַא טימ ןירעד ןעטעּברַא לעװ ךיא .טרָא סָאד ןעשיוט -

 .זנוא טימ ןערהָאפ ךיוא לָאז יז ,ןעמהומ רעד ןעדיירוצ לעװ ןוא
 ןעלַאפנײא טשינרָאג טעװ םענייק ןוא ןָאט סע יז טעװ רימ רַאפ

 ,תוחפל ,טציא ,ייז טימ ךיוא רהָאפ ךיא טָאװ ,ןע'שודח וצ ךיז
 טרָאד .רהעגעּב ןעקרַאטש ַא וליפַא ןוא רהעגעּב ַא סיּפע ךיא ּבָאה
 .טציא ,וָאשָאלּפ ןיא יװ ,רעדנַאנײא וצ רעטנהענ ןייז רימ ןעלעוו
 .עג טנײה ּבָאה ךיא לייװ ,גנורעטכיילרעפ עסיוועג ַא ךיא להיפ
 :שינ רימ ףיוא טקריװ ךַאז ןייק ןוא ,גָאט ןעכילקערש ַא טַאה
 -ער רעד יװ ,ךָאנ ךיז טרעה סע .רעטעװ סָאד יװ ,טכעלש ױוזַא
 ךעשיװצ רֶעֹּבָא ,רעכעד יד ןופ סעניררעסַאװ יד רעביא טקיוּפ ןעג
 .ןערעטש עכילטע סױרַא ןיוש ןעקוק סנעקלָאװ יד

 ..יקצימָארק ןעמוקעג ןיא טנייק
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 ,לייט רעטירד

 ,ינוי ןעט-28 בעד ,ןיײטשלַאה

 ,ןײטשַאה ןיא ךיז ןעניֿפעג עלַא רימ יו טייצ ךָאװ ַא ןיוש
 ,יקצימָארק ןוא ךיא ,עמהומ יד ,רעטומ רהיא ,עקלענַא--טלַא רימ
 .ןערָאװעג ןעסירעגרעּכיא טייצ עסיוועג ַא ףיוא זיא ךוּבגָאט ןיימ
 -געװטנ ןייק טלהיפעג טשינפ ּבָאה ךיא רעדָא טײקכַאװש רעגיז .ָאדרעד ןופ טיירפעב ךימ ּבָאה ךיא לייװ ,רַאפרעד טשינ רעבָא
 לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,ןעקורדנייא עניימ ןענעכייצרעפ וצ טייקגיד
 טשינ ןפוא-םוש ךיא ןָאק ,רימ טימ ןהעשעג ויא סָאװ ,סָאד
 טימ ךיז טלעגגַאר שגעמ רעד תעשב .,רעטרעװ ךרוד ןעקירדסיוא
 .תעּב ,ןעגָאז וצ ױזַא ,רע טָאה ,םהיא טקירד סָאװ ,חוּכ ַא טיפע
 ,שרעדנַא סיּפע ןָאט וצ טייצ ןייק טשינ ןוא ּפָאק ןייק טשינ השעמ
 -"טפשמ'רעפ רעגע" יו ,דנַאטשוצ םענעגייא ם'ניא ךימ ןיפעג ךיא
 -תשענבָארַא טָאה ןעמ ןעכלעו ןוכ ןערַאומעמ סגָאטנַאט ןיא רע
 רָאנ ,ליא ןעסייה טימ ןעדנואו יד ןעסָאנעב ןוא טױה יד ןעד
 זיִּב "!ךָאנ !ךָאנ, :ןעירשעג שיאעוורעג דנַאגַאכָאנ ץלַא טָאה רע
 ןערָאלרעפ ךיוא בָאה ךיא .ןייזטסואוועּב סָאד ןערָאלרעפ טָאה רע
 ךיז ןעּבָאה תֹוחֹוּכ עניימ זַא ,טיידעב סָאד ןוא ןייוטסואועב סָאד
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 .טייקכילקריו רעד רעטנוא ךימ ביג ךיא ןוא טּפעשעגסױא

 יר וצ ךילנהע ויא סָאװ ,דנַאה-ןעזיר ַא סיּפע טקירד ךימ

 7 .ןײטשַאה ןופ גרעב

 ןעלגנַאר טשינ ךימ ןָאק ךיא ?ןָאט ךיא ןָאק סָאװ רעָא

 טשינרָאג ּבָאה ךיא .ןעקירד ךימ יז ןָאק רעבירעד ןוא .רהיא טימ

 שטָאכ זיא טסיירט ַא טשינ בוא ,ןעניפעג ןָאק ןעמ זַא ,טסואוועג

 רענעגײא רעד ןופ ןייזטסואועב םניא גנוגיהורעב עסיוועג ַא

 ,גיטשינ ןוא ןיילק זיא ןעמ זַא ,ןהעטשרעפ ם'ניא ןוא טײקֿכַאװש

 ןיא ןעּבױהגָא טשינ ךיז לָאז סע :ךַאז ןייא רָאנ ליוו ךיא

 ןעהיצ ךיז לָאז דנַאטשוצ רעגױָאדרעד ןוא עיצקַאער ןייק רימ

 טימ סָאװ ,ץלַא טנענייצרעפ ךיא טלָאװ טלָאמעד .רעגנעל טָאװ

 .רעיושוצ רעגיטייז א ןעוועג טלָאװ ךיא יו טקנופ ,רָאמ-טמוק רימ

 םדייש גָאט ןייא יױזַא יװ ,ךיא סייוו קיטקַארּפ רעד ןופ רעּבָא

 סָאװ ,רַאפרעד ארומ בָאה ךיא ןוא ,ןעטייווצ ם'נופ רעטנוא ךיז

 ,ןעגנערּב רימ טעװ ןעגרָאמ רעד

 ,יגוי ןעט-24 םעצ-

 םענעי ןעסעגרעפ טשיג ךיא לעװ ,ןעּבעל לעװ ךיא ןמז-לּכ

 זיא אשרַאװ ןיא .ןערהָאפוצ ןעמוקעג זיא "קצימָארק ןעוו ,גָאט

 "וקעג טלָאמעד ךיא ןיּב םייהַא .רימ וצ ךיילג ןערהָאפרעפ רע

 ףקרעמעּב ךיא ּבָאה רעמיצרעדָאפ ןיא ןוא דנעװַא ןיא טעּפש ןעמ

 טשינ דלַאּב רימ ןיא סָאװרַאֿפ ,טשינ סייוו ךיא .סעגַאדָאמעשט

 -צולּפ .סענַאדָאמעשט סיקצימארק ןייז ןענָאק סָאד זַא ,ןעלַאפעגנייא

 זַא ןוא רעמיצ ןעגיאייברעד ןופ ןעזיוועּב ןילַא ךיז רע טָאה גנול

 לעקָאנָאמ םעד ןעפרָאװעגּבָארַא רע טָאה ,ןהעזרעד ךימ טָאה רע

 ,למערָא עטײרּפשעגסױא טימ רימ וצ טזָאלעג ךיז ןוא גיוא ןופ

 ןהעזעג ךיא ּבָאה םולח ַא ןיא יװ .בורק םעייג םעד ןעסירגעּב וצ

 ,המ ַא ןופ ּפָאק םעד וצ ךילגהע ,ןעּברַאשיּפָאק טענעקורט  ןייז

 סֹורֲַא טונימ ַא ןיא .רָאה עצרַאװש ןוא ךפלגיוא עקידלעקניפ

 יאג ךימ ּבָאה ךיא ןוא ,דנעה ענייז טּפַאֿכעגמורַא ךימ ןעּבָאה
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 ,ןעקענַאמ רעגרעצליה ַא יװ ,ייז ןיא טהערד
 ,ןהעועגסיוארָאפ טכייל ץנַאג ךילטנעגייא ךיא ּבָאה ןעמוק ןייז

 טהעטש רימ רַאֿפ זַא ,ןעויועגסוא טשרעוצ רימ טָאה ךָאד ןוא
 ןעֿפילקערש ַא העז ךיא זַא ,טֿכַארעג ךז טָאה רימ טױט רעד

 רימ ןעּבָאה ",ןָאעל הטסכַאמ סָאװ, :רעטרעװ עץנייז ןוא םולח
 בָאה ךיא עכלעװ ,רעטרעוו עשיטסַאטנַאפ עמַאס יד יװ ןעזיוועגסיוא
 ,להיפעג דליו ַאזַא ןעלאפעב ךימ זיא גנולצולפ ,טרעהעג לָאמַא
 ןעגנערטשנָא טפרַאדעג בָּטִה ךיא זַא ,ךהס ַאוַא ןוא לעקע אזא
 .ָאדמעד ףיױא ןעפרַאװ טשינ ךימ לָאז ךיא ,ןעליװ ןעצנַאג ןיימ
 הא דרֶע רעד ףױא סהיא ןרעדיילשמוא טשינ ,ןעשנעמ ןעגיז
 ןיש ךיא ּבָאה לָאמניא טשינ .פָאק םעד םהיא ןעטלַאּפשוצ טכעד
 ,לעקע ןוא גנוציירוצ רעדליװ ןופ לתיפעג סָאד טּבעלעגרעביא
 להיפעג ַא טטַאכעגורַא ךױא ךימ טָאה טציא סָאװ ,סָאר רעּבָא
 .רנעטשרעפגוא ןוא יינ סָאװטע ןעװעג רימ רַמֹּפ זיא ,דחש ןופ
 ןעגירעבעל ַא רַאפ רחפ ןייק ןעװעג טשינ זיא סָאװ תמחמ ,ךיל
 ףיא םָאה טייצ ףרעגנעל 8 ,ןעטיוט ַא רַאּפ "וו יוזַא ראג ,ןעשגעמ
 טָאה ,קילג םוצ .טרָאװ ןייא ןייק ןעגנערגסױרַא טנָאקעג טשינ
 טשיג םהיא בָאה ךיא זַא ,ןעניימ ןוא ןייז-חעוט טנָאקעג ךי רע
 ,שנעמ ַא ,רע סָאװ ,לובלובמ סָאװטע ןיּב ךיא רעדָא ,טנָאקרעד
 ,רימ וצ ךיז טהיצעּב ,טנַאקעּב גינעוו ֹזַא ןיב ךיא ןעכלעוו טימ
 טגער וליפא טנייה ךָאנ ",,הד, רימ טגָאז ןוא בורקַא רצ יװ
 ,רָארג ןעטסֿפעה ן'ויּב ףיוא ךימ סע

 ילצימָארק ןוא ,ןעגיהורעב וצ טערַאטסעג ךימ בבָאה ףיא
 גיא ןופיוא לקָאנָאמ םעד ןעפרָאװעגּפױרַא לייררעד טָאה סָאװ
 .גָא ךיז טָאה ,רגַאה יד ןעקירד רימ ןעמונעג ייֵבָסָאד ןֹופ ןוא
 :ןעמורעג

 טֿכַאמ סָאװ ;ןץעקלענַא ייּב ךיז טרעה סָאװ !וטסכַאמ סָאװ--
 יד ןוא ?ַאה ,רעהירפ יװ ,קנַארק ץלַא ךָאנ יז זיא !רעטומ רהיא
 ?אה ,עמתומ

 .עג ךיא ּבָאה רעדיװ ןוא טפַאגעג ךיא ּבָאה רעדיװ ןוא
 עטסטנהָאנ ןוא עטסרעײט עמַאס יד סָאװ ,ןרָאצמירג ןופ טנערּב
 ףױא טהיא ןעטלָאװ יז יװ טקנוּפ ,יװַא ןָּא רע טפור ןעיורפ
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 ךיא יװ ,רעכילטלעװ ַא שנעמ ַא .רימ יװ ,טנהָאנ יוזַא ןעוועג
 תמחמ ,ןעגראברעפ ץלַא טעװ ,ןעפורוצנָא ױזַא ךימ טכער סָאד ּבָאה

 ףיא בָאה -עּבֶא ךָאד ,ןָא-זײװדניק ןופ םהיא ןעמ טנרעל סָאד
 .ונעג בָאה ךיא .ןעטלַאהסױא טשינ סע לעװ ךיא זַא ,טלהיפעג
 בָאה לייװרעד ןוא ,ייט ןעגנַאלרעד לָאז יז ,טסניד יד ןעפור ןעמ
 ןעגיזַאדמעד ןופ ךיז ןעיירפעב וצ ,לעטימ ַא סיטע טכוזעג ךיא

 ןעמונעג ךיוא ןױש טָאה ץיקצימָארק .,דנַאטשוצ ןעטרעווילגרעפ

 ,טשינ םהיא רעפטנע ךיא סָאװ ,דנַאטשמוא רעד ןעגיהורנואעּב
 ןוא לקָאנָאמ םעד ןעפרָאװעגּבַארַא לָאמ טײװצ ַא רע טָאה
 ןָאטעג גערפ ַא גיט

 וטסדער סָאװרַאפ !ךייא ריב ןהעשעג טשינ סיּפע זיא--

 /טשינרָאג

 ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה -,דנוזעג ןענעז עלַא--

 ןָאק טייקגיהורנוא ןיימ זַא ,ןעלַאפעגנײא רימ זיא גנולצולּפ

 ןעכלעװ ,ןעשנעמ ןעגיזָארמעד ךופ עיצױַָאפ יד ןרעקרַאטשרעּכ
 .טשרצהעּב רימו.ףּכיּת ךימ ּבָאה ךיא ןוא סנייפ יוזַא ּבָאה ךיא

 -עּברעפ ןוא רעמיצסע ןיא טרהיפעגגניירַא םהיא ךיא גָאה

 :ָאטעג גערפ ַא םעדכָאנ ןוא שיט םוצ ןעט

 -נעלַא ףוא ןעמוקעג וטויּב !ריד ייב ןעמ טרעה סָאװ--

 !טייצ ערעג
 ןוא רעטֿכעלעג םענרעצליה ןייז טימ טכַאלוצ ךיז רע טָאה

 | :ןעפורעגנָא ךיז
 ףעפעשעג ךיוא ָאד ךיא ּבָאה ,סגעגירעביא--

 ייז ןופ תוכיראב ןעלהעצרעד ןעמונעג יקצימָארק טָאה ָאד
 ןייא ןייק ןוא טרעהעגוצ ךימ בָאה ךיא רעבָא ןעטמעשעג ענ
 ןיא ןעגנולקעג ריכ טָאה זיװעליײװ .ןענַאטשרעּפ טשינ טרָאװ
 ךיז ּבָאה זייװעלייװ ןוא ?טקרַאטשרעּפ, טרָאװ ןייא רָאנ רעיוא

 עגדָאמ ַא ,לקָאנָאמ םעד ןָא-טוט ןוא ּבָא-טפרַאװ רע יװ ,ןהעועג
 ַא ןופ טקירדרעד יא שנעמ רעד תעשּב ,טלָאמעד וליפא ,ךַאז

 יילק ןופ ןעגערוצפיוא ךיז ףיוא טשינ רע טרעה ,קילגמוא סיורג

 ,ןעטיײקשירַאג ןוא ןעטייקגינ
 רעדָא ןעמעלַא טימ ױזַא זיא סָאד יצ ,טשינ סײװ ךיא

+ 
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 .רעפ , טרָאװ ענייא סָאד זַא ,גונעג זיא סע רעֹּבָא ,רימ טיכ רָאנ
 יז ןופ ןערהיפסיורא ךימ ןעלָאז לקָאנָאמ רעד רעדָא "טקרַאטש
 .עּב ךיז ןעּבָאװ רימ תעשּב ,טנעמָאמ ןעטשרע םעד ןיא ,םיִלַּכ
 ,ךָא ,ךיז טוט ףימ טימ סָאװ ,טסואועג טשינ ףיא ּבָאה ,טסירג
 ןופ ןעגנוגעוועב עלַא יד ןעלהעצרעביא טנָאקעג ךיא טלָאװ רעּבָא
 ס} ויא יװַא ןוא ,רימ טימ לָאמ עלַא סע טהישעג ידַא .לקָאנָאמ
 ןעועג טציא ךיוא

 םענעי ןיא טרהיפעגנײרַא ןיקצימָארק ךיא ּבָאה ײט ןכָאנ
 טרָאד .רעגעלעג א םהיא רָאפ טיירגעגוצ טָאה ןעמ ראו ,רעמיצ
 ןעגעװ תוישעמ ןעלהעצרעד וצ טרעהעגפיוא טשינ ר"מ רע טָאה
 .עשט יד טקַאפעגסױא רע טָאה השעמ.תעּב ןוא ןעטפעשעג ץגייז
 ךיז רע טָאה לָאמליײט .טסגיד רעד ןופ ףליה רעד טימ סענַאדָאמ
 סיּפע ןעויועב רימ טָאה ןוא ןעלהעצרעד ןעטימניא ןעסירעגרעּביא
 .ייוו ןופ ןערת'פוצ טכַארּבעג כָאה רע סָאװ ,ץפח טטנעטלעז א
 ןטמונעגסױרַא ךױא רע טָאה ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,חרזמ ןעס
 :טגָאזעג טָאה ןוא ךעלכיפעט עקשטיגיילק ייווצ ןַאדָאמעשט ןופ

 .ַאב ןיא ןעװעג ןיִּב ךיא ןעװ ,טפיקעג ךיא בָאה סָאד-
 ןעגעלרעדינַא יז ףרַאדעב ןעמ !רהָאװ טשיג ,עגעש רחעז .םוט
 ,ןעטעפ ערעזנוא ןעּבעג

 .לָאנ ןוא ,ןעכַאז יד גידנעקַאּפסיױא ,טדימעגנייא ךיז טָאה רע
 -ץגרערינַא ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעגסױרַא ןיא טסגיד יד יװ ,םעד
 .צאלוקעּפש עגייז ןופ טלהעצרעד רעטייוו ןוא לעטָאפ ןיא טצעז
 טֿפַארטעג השעמ-תעב ּבָאה ךיא רעּבָא ,חרזמ ןעסייו ן'פיוא סעי
 שנעמ רעד ויא ןעלַאּפ עֿכנַאמ ןיא ,סיװעג .שרעדנַא סיפע ןופ
 ףיו רע טלעגנַאר ,קילגמוא ן'טימ ןעלננַאר וצ ךיז חֹוּכּב טשינ
 -ֿפיװמַא ןיא ,רעגייטש ַא ,רימ רַאפ ןעטייהלעצניא  עגייז טיכ
 ,ןײטשַאה ןייק ןערהָאּפ ָאי יקצימָארק טעװ יצ :ןעסיו וצ ןעטסגיס
 :ןָאטעג גערפ ַא דלַאּב םהיא ךיא ּבָאה רעבירעד ןוא ,טשינ יצ

 ,טגָאקעג גינעװ ךיד ךיא ּבָאה סייצ ףעטצעל רעד זית--
 .ןעגעמרַאפ ַא ןעכַאמ ךיז טסעװ ןד זַא ,ךיא בױלג רעּבָא טציא
 ּבילוצ ןוא שגעמ רעגינױטֿפײל ןייק טשינ ,סיוא-טזייו ,טויּב ריז
 ץנײר טימ ןערעּפּפָא טשינ יאדוא וטסעװ ןעֿכַאז עלַאטנעמיטינעס



 טשטיוועקנעש קירנעה | 40

 .םיניגע עגיטכיוו
 ידנַאה יד טקירדעג טסעפ רימ טָאה יקצימָארק

 רַאפ יוװ--,טרעפטנעעג רע טָאה--,ןעּבױלג טשינ טסעװ וד--

 ,טיורטעג לָאמעלַא רימ טסָאה וד סָאװ ,סָאד גיטכיוו זיא רימ

 טשינ טֿכַא רעדנוזעּב ןייק ךיא ּבָאה טנעמָאמ ןעטשרע ם'גיא

 ןיא זַא ,טכַארטעג ןיש ּבָאה ךיא ,רעטרעװ ענייז ףיוא טגעלעג

 גיטכירפיוא טשינ ןעוועג ךיא ןיּב ןיקצימָארק וצ גנוהיצעב רעד

 "עג טשינ ּבָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד גיטכירפיוא טשינ ,ןיימעג ןוא

 לײװ ,רַאפרעד ןיימעג ןוא טפעשעג וצ גיהעפ זיא רע זַא ,טּבױלג

 -רעד ןרעג טלָאװ ךיא ןעכלעוו ,םהיא ,ט'הפנח'עג םהיא ּבָאה ךיא

 "כיװ רהעז רעּבָא ןיא רימ רַאפ .רעסַאװ לעפעל ַא ןיא ןעקנורט

 רעּבירעד ןוא ,ןײטשַאה ןייק ןערהָאפ טשינ לָאז רע ,ןעוועג גיט

 .ךעלגעוורעטניה טימ ןהעג טבורּפעג ךיא .ּבָאה

 ריר זיא ןעמַאד ערעזנוא ןופ העיסנ יד זַא ,העז ןיא--

 .ןעצרַאה םוצ רהעז טשינ

 -ומ סעקלענַא ףיוא טגָאלקעב יקצימָארק ךיז טָאה טלָאמעד

 טלהיפ סָאװ ,טסיאָאגע רעדעי יװ ,קנַארק ץלַא זיא יז טָאװ ,רעט

 יָא םהיא טרהיר סָאד ליפיו ףיוא ,ליפוזַא ףיוא זיולב

 טשינ הָעיסנ יז רימ זיא--,טגָאזעג רע טָאה-- ,סיוועג --

 ןעמ זַא ,טדערעג זנוא ןעשיווצ ,ןיימ ךיא .ןעצרַאה םוצ רהעז

 וליפא ,סָאמ ַא ןעּבָאה ףרַאדעג ץלַא ,רהיא ןהָא ןהעגעּב ךיז ןָאק

 לעדיימ ַא טָאה םױק .ןעמָאמ ַא וצ רעטֿכָאט ַא ןופ טפַאשיײרט יד

 םוצ ןעטכילפ ערהיא זַא ,ןהעטשרעפ יז ףרַאדעב ,טאהעג-הנותח

 טציז ,רעדיוװ ,רעטימ יד .ץַאלּפ ןעטשרע ןפיוא ןעהעטש ןַאמ

 טרָעטש ןוא רעמיצ ןעטייווצ ןיא דנַאװ ן'רעּביא ,ייּברעד גידנעטש

 ךיז ןעלָאז ןעשנעמ יד זַא ,טשינ טזָאלרעד יז .טייהיירפ יד זנוא

 ןעקייל ךיא .רעדנַאנײא ןעּבעגּבָא ךיז ןוא ןעדײרגעמַאזוצ ןענָאק

 ,ךַאז ענעש ַא רהעז זיא ןרעטלע וצ רעדניק ןופ עּביל יד--טשינ

 יאטׁש ַא ןוש סע טרעװ ,סָאמ יד רעּבירַא טּפַאכ ןעמ זַא רעּבָא

 .ןעּבעל ןיא גנור
 יָארק ןיוש טָאה ,עמעט רעגיזָאדרעד ךיוא ןערהָאפעגּפױרַא

 ךס ַא טגָאועגסױרַא טָאה ןוא לױמ סָאד טכַאמעגוצ טשינ יקצימ
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 .לואוו ןוא ּבָארג רהעז ךוּת ןיא ןענעז טָאװ ,ןעטייהרהַאװ ענױזַא
 לייװ ,טגערעגפױא סרעדנװעב רעּבָא ךימ ןעּבָאה סָאװ ןוא רַאג
 רע טָאה טצעלוצ .תמא ןעּפָארט ַא ןענופעג ךיו טָאה ייז ןיא
 ; טגָאועג

 ףךיא .טוט רחוס ַא יװ ,ןָאט לעװ ךיא ,ןעלַאפרעֿפ .,אלימ---
 רעב רעד ןוא ךַאמ ךיא טקַארטנָאק ַא רַאפ סָאװ ,טסֹואוועג ֿבָאה
 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןתובייחתה עלַא יד ןעליפרעד וצ סיירג ךיא ןיִב
 ,ךיז ףיוא ןעמונעג

 ;ןײטשַאה ןייק טסרהָאּפ וד זַא ,סע טסייה--
 רָאפ ,סערעטניא רעכילנעזרעּפ ןיימ לּכ.םדוק טגיל ןירעד --

 ףעדנַאניײא ןענָאקרעד רעסעג ךיז ןעלָאז רימ זַא ,גיטכיוו זיא וימ |
 ,סנעגירעביא ,רימ וצ יורטוצ ןעּבָאה תמאּב טלָאז רהיא זַא ןוא
 ןעיירפ ַא ּבָאה ךיא .םעד ןעגעוו ןעדייר רעטעּפש ךָאנ רימ ןעלעוו
 ךיא ּבָאה חרומ ןפיוא ןוא ,םישדח ןעּבלַאהטרעדנָא רעדָא שדוח
 רעּביא רעטלַאװרעפ זיא סָאװ ,ןיקסװָאטסַאווֿפ ןָאיצול טזָאלעגרעּביא
 ןיימ ,םעדרעסיוא ,ןַאמ רעדילָאס ַא זיא סָאװ ןוא ןעטפעשעג עניימ
 .לענַא יװ ,ּבייו ַאזַא טָאה ןעמ ןעװ זַא ,ןהעטשרעפ וטסעװ ,ךיא
 ,ךַאד ןייא רעטנוא ןעּבעל לָאסיּב ַא רהיא טימ ךי טליװ ,עק
 לאה ,וטסהעטשרעפ

 טעג ענייז טלעטשעגסיוא רע טָאה רעטרעוו עגיזָאדיד יב
 זיא רימ .הינק ןיא טשטַאּפעגנָא רימ ןוא טֿכַאלצ ךיז ,ןהייצ 3
 .סַאלב רעװ ךיא זַא ,טלהיפרעד ּבָאה ךיא ןוא ןערָאװעג טלַאק
 ם'נופ טרהעקענּבָא ךיו ךניװשעג ןוא ןענאטשעגפיוא ןיּב ךיא
 טכיזעג ןיימ ןיא גנורעדנערעפ יד ןהעז טשיג טלָאז רע ,טכיל
 :ןָאטעג גערפ ַא הימ ןוא גנוגנערטשנָא סיורג טימ ןוא

 לװָאשָאלּפ ןייק וטסרהָאּפ ןעוו--
  ןעגרָאמ ,ןעגרָאמ--
 !טכַאנ עטוג ַא--

 -ץגּבָא ןוא טרעפטנעעג יקצימָארק טָאה--! טכַאנ עטוג ַא--
 יי .לקָאנָאמ ןייז ןעפרָאװ

 : ןעּבעגעגוצ ןוא דנַאה יד ןעגיוצעגסיוא רימ טָאה רע
 .רעד ךיז ןעלעװ הימ סָאװ ,ןעדירפוצ רהעז ןיּב ךיא--

 * ' א 225 אי געי 42 =:
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 .כַאװש א סיּפַע ריד וצ טלהיפעג גידנעטש בָאה ךיא ,ןרעטנהענ

 טוג סנעֿכײצעגסױא ןעלעװ רימ זַא ,בורע ריד ןיּב ךיא ,.,טייק
 ..ורעדנַאנײא ןהעטשרעפ

 ףילדנענוא יװ רעּבָא !רעדנַאנײא ןהעטשרעפ ןעלעוו רימ

 טקערש רהעמ ץלַא ,זיא רע רעשירַאנ סָאװ רעּבָא !ויא רע שירַאנ
 רענייז טושּפ ,םוטנעגייא ןייז זיא עקלענַא זַא ,קנַאדעג רעד ךימ
 טבורּפעג טשינרָאג ךימ ךיא ּבָאה טכַאנ רעגיזָאדרעד ןיא ,ץפח ַא
 ףילטייד ןוא רָאלק יװַא ךיא ּבָאה לָאמנייק ךָאנ ,וליפא ןָאטסױא
 סע רעכלעװ ייּב ,עגָאל ַא ןייז ןָאק סע זַא ,ןהעזעגנייא טשינ
 .עפ יד ךיז טגידנע סע רעכלעװ יי ,רעטרָעװ יד ךיז ןעגידנע
 סָאד רעּבָא ,קילגמוא טָאד ןעלהיפ וצ ןוא ןהעטשרעפ וצ טייקגיה
 ,טשיג ךיז טגידנע קילגמוא

 ןיטולחל טָאה עקלענַא תעשּכ ,רעהירפ זַא ,ןעגָאז וצ גונעג זיא סע
 ּבָאה ךיא סָאװ ,טייצ ענעי טסיײה סָאד ,להיפעג ןיימ טקירדרעד
 טָאה ,ןעּבעל ןיימ ןופ טייצ רעטסכילקילנמוא רעד רַאפ ןעטלַאהעג
 פעה םעד םימ ןעסָאגעּב ,רבע קיטש ַא יװ ןעזיוועגסיוא טציא רימ
 ףימ טגעל ןוא רימ וצ לעװײט רעד טמוק סע ןעװ .קילג ןעטס

 לָאז ץלַא זַא ,סעד ןעגעװ טקַארטנָאק ַא ןעּביירשוצרעטנוא רָאפ
 עקלענַא ,ונייהד ,רעהַא ויב ןעװעג ןיא סע יװ ,ױזַא ןעביילברעפ
 .ָארק טעװ רעּבָא רַאפרעד ,עּביל ןיימ ןעסױטשּבַא גידנעטש טעװ
 .בייחתמ ךימ ךיא טלָאװ ,ןערהָאפוצ ןעמוק טשינ לָאמנייק יקצימ
 .קנעװק םוש ןהָא טלָאװ ןוא המשנ ןיימ םהיא ןעבעגוצנא ןעוועג
 .טנַאמ םעד ןיא םורָאװ ,טקַארטנָאק םעד ןעּבירשעגרעטנוא שינעל
 סיוא ךיז טעּברַא ,יורפ ַא ןופ ןעסיוטשעגּבַא טרעװ סָאװ ,ןיושרעּפ
 ץימש ן'פוא טהעטש רע וַא ,גנוגייצרעּביא'נַא גידנעליוו-טשינ
 ןוא ךיח רערַאּבכײרגרעדנוא'נַא ףױא ,םרוט ןעשיטָאג ַא סיּפע ןופ
 .רהיא ףיױא ןעגױא יד ןעּבױהוצפױוא טבױלרעד טשינ זיא סע
 רעּבָא ָאד .ןעקלעבַא ןופ טכַארטעג גידנעליוו.טשינ ךיא ּבָאה ױזַא

 ייװצ טימ יקצימָארק ןַאּפַא סיּכע ןערהָאפוצ גנולצולּפ טמוק
 .ָאמרעצ םוש ןהָאז ּבָארַא יז טּפעלש ןוא םוטַאּב ןופ ןעלכיפעט
 טּפעלש ץעקלענַא -ךעלכיפעט עגיזָאדיד ףיױא ךיוה רעד ןופ סעינ

 ,שינעלקנעווק ןופ טשינ סיײװ סָאװ ,יורפ עגיזַאדיד ,בָארַא רע



 ,ןעםירלג ַא ןחא } יב אי

 !ןגוגייצרעביא רהיא ןיא טסעפנעוייא זיא סָאװ
 ןוא ןעמוק ןייז ןעגעוו ןעכירשעג טשיגרָאג טָאה יקצימָארק :

 רימ לײװ .זירֿפרוס ַא בײװ םעד ןעכַאמ טלָאװעג ,םינּפַא ,טָאה
 ײוצסױהַא ןעסָאלשעג רימ ןעּבָאה ,ןופרעד טסואועג טשינ ןעבָאה

 ךז טּפרַארעב רע טָאה טציא ,םורָא געש ײװצ ַא ןיא ןערהָאפ

 ךיא רעּבָא ,ןעטרַאװ טזומעג ןעּבָאה רימ ןוא געװ ןופ ןעהורסיוא

 רע יװ טקנוּפ ,םהיא טימ ןענעכער וצ טשינ ןיז ןעסָאלשעב ּבָאה

 : | ,טריטסיזקע טשינרָאג טלָאװ

 יימ ןעמונעג ןוא לַאוקָאװ ן'פיוא ןערהָאּפעגקעװַא ןיב דיא |

 טקישעגקעװַא ךיא בָאה םעדכָאנ ,ןיוו זיּב ןָאגַאװףָאלש ַא ןי;} ןעטעל

 ףירּב םניא ,ןעמהומ רעד וצ ףירּב ַא טימ רעניד ַא ווָאשָאלּפ ןייק

 -עליּב טמױקעג ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,טלייטעגטימ רהיא ךיא ּבָאה

 געט עגירעּביא יד ףױא סעגָאגַאװ יד לי ןעגרָאט ףיוא ןע

 רימ ןעומ רעּבירעד ןוא ,ןעמונרעפ ןיוש ןענעז ךָאװ רעד ןו

 ,ןערהָאפ ןעגרָא
 ל +צ

 יי

 ,ינוי ןעט-26 םצד

 סָאװ ,טנעמָאמ ןעטצעל םעד וצ םוא ךָאנ ךימ רהעק ךיא

 .ָאה ןעגנורעגירע עגיזָאדיד .אשרַאװ ןיא טכַארּברעפ ןעּבָאה רימ

 ײז ןָאק ךיא ןוא ןורּכז ןיא טצירקעגנייא קרַאטש-וצ ךיז רימ ןעב

 .רעּביא ךיא ּבָאה גנוריפש עגדָאמ ַא .ןעגייושרעפ טשינ רעּבירעד

 יװַא .ןעמוקעג זיא יקצימָארק יװ ,םעדכָאנ ןעגרָאמ ףוא טּבעלעג

 .לענַא ןױש ּבָאה ךיא זַא ,ןעויוטגסיוא רימ ךיז טָאה ,רעגייטש א

 .רע סָאד ,רהיא ןהָא ןעּבעל טשינ ןָאק יא םגה ,ביל טשינ ץעק

 ,רנַאטשוצ ַאוַא ןיא ןענופעג ךימ ךיא ּבָאה ןעבעל ןיא לָאמ עטש

 ,גנורעטַאמנײא עשיכיטפ ןערעװ ןעפורעגנָא טנָאקעג טָאה סָאװ

 ןעמוקעגרָאפ ןיא סעצָארּפ-להיפעג רעגיזָאדרעד תעשּצ ,רעהירפ

 ףיל ּבָאה ךיא :טגָאזעג ךיז ךיא ּבָאה ,גיסעמלעגער רהעמ רימ ןיִא

 -עגײא יד ויא סָאד "יז רהעגעב ךיא זַא ,סע טסייה ,ץעקלענַא

 ןעגָאז ךיז טגעלפ (*רענַאױעטרַאק רעד רעכלעװ טימ ,קיגָאל עג
 ראש יי

 טרעצעזעביא רעד = ,ץיֿפָאזָאליֿפ סטראקעד ןופ רעגנעהנָא--רע נַאיז עט דא ק(+
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 טלָאװ רעּבָא טציא ".ריטסיוקע ךיא זַא ,סע טסייה ,קנעד ךיא,
 ךוא ",רחעגעּב ךיא רעּבָא ,טשינ ּביל ךיא, :ןעגָאז טנָאקעג ךיא
 ײװ טקנופ ,רימ ןוא טריטסיזקע ןעּבָאה ןעלייט עדי עגיזָאדיד
 ױעקיטש ערעדנוזעּב ייווצ ףיוא ןעוועג טנעֿכײצעגנָא ןעטלָאװ ייז
 | ,ןייטש

 לעגש ױזַא טשינ .טקירדרעד ךילקערש ךימ ןעּבָאה עדייג
 *טַׁשיִב ביל ךיא , עגיזָאדסָאד זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעגנולעג רימ זיא
 "לרפ יװ ,ביל יז ּבָאה ךיא .עיװליא'נַא יװ רהעמ טשינ זיא
 יזַא ןוא ןייּפ ליפוזַא ןַאהרַאפ זיא להיפעג ןיימ ןיא רעּבָא ,רעה
 טשיג תוֿכייש םוש ןייק טָאה עּביל עגיזָאדיד זַא ,גנורעטיּברעפ ליפ
 ,קילג וצ

 .טציא רימ לָאז עקלענַא ןעוו זַא ,ןייא רימ טלַאּפ לָאמלײט
 ךַאמ ץטימ ץטג ךיז לָאז יז רעדָא ּביל ךימ טָאה יז זַא ,ןעגָאז
 טימ לרוג רהיא ןעטפעהַאּב ןוא הנמלאנַא ןערעוו לָאז יז רעדָא
 טונימ ַאזַא רַאפ ,ךילקילג ןעוועג טשינ ןיֹוש ךיא טלָאװ ,םעניימ
 .סייוו רעּבָא ךָאד ,ןעּבעל ןיימ ןעּבעגעגּבָא ,ךילריטַאנ ,ךיא טלָאװ
 רעוװ .טונימ עכילקילג א טַאהעג תמאּב טלָאװ ךיא יִצ ,טשינ ךיא
 .ןעװרעג ענעי רימ ןיא טריזילַארַאּפ ןױש ןענעז רשפא ,סייוו
 ,ןהעשעג ןָאק סָאד ?קילג סָאד טריּפשעג טרעװ סע עכלעוו ךרוד
 . .ןעבעל ַאזַא רימ גיוט סָאװ וצ ,תמאּג ןוא

 .-צג ןופ טפעשעג ַא ןיא ןיירַא ךיא ןיּב ןערהָאפקעװַא ן'רַאּפ
 םעד טפיוקרעפ רימ טָאה שנעמ רעלעגיגירָא'נַא רַאפ סָאװ .רהעוו
 ןופ רעמיטנעגייא רעד ןעװעג טשינ טלָאװ רֶע ןעװ ? רעװלָאװער
 ייסַּפ ןופ רָאסעפָארּפ ןייז טנָאקעג רע טלָאװ ,טפעשעג ןעגיזָאדמעד
 ףימ זַא ,טגָאזעג ךיילג ךיא ּבָאה ,טפעשעג ןיא ןײרַא .עיגָאלָאֿב
 סטרָאק ןופ ןייז טעװ רעװלָאװער רעד וצ ,סנײאצלַא ןיטולחל זיא
 ףעטוג ַא ןייז רָאנ לָאז רע יּבַא ,םעטסיס סטימס רעדָא םעטסיכ
 "עג ןופ רעמיטנעגייא רעד טָאה .רעּבילַאק ןרעסערג ַא ןופ ןוא
 ;רעװלָאװער ַא רימ ןעּבילקעגסיױא ,שנעמ רערעטלעינַא ןיוש ,טפעש
 :ןָאטעג גערפ ַא םעדכָאנ ןוא

 ז ךיוא סענָארטַאּפ ןעכיורּב רהיא טעװ סיוועג--
 .ךיוא ךיא ךיורּבעג טענָארטַאּפ ,ָאי--
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 .טקוקעגנָא ףרַאש ךימ רע טָאה
 ! רעװלָאװער םוצ רוּבַאק ַא ךיוא רהיא טליוו רשפא---
 ,רוּבַאק ַא ,ןךייא טעג ךיא ,טיג ,סיוועג--
 רהיא טעוו ,ױזַא ּביוא--.טקרעמעּב רע טָאה---,טוג זיא סָאד--

 -לָאװער רעד סָאװ ,רעמונ םענעגייא םעד ןופ סענָארטַאּפ ןעמוקעב
 ,רעוו

 רע רעּבָא ,שודח סיורג טימ טקוקעגנָא םהיא ּבָאה ךיא

 :טגָאזעג רעטייוו טָאה
 ײָארּפ ןיימ טימ ןױש ךימ גיטפעשעב ךיא ,רהיא טהעז -

 עלעקיטש ַא טַאהעג ךָאד ּבָאה ןוא ,רהָאי גיצרעפ עצנַאג עיסעפ

 טפיוקעג רעטמע רימ ייּב ןעּבָאה ןעשנעמ .טייצ רעד ראפ הלועּפ

 ןעגָאז רהיא טעװ סָאװ .ןעסָאשרעד ךיז םעדכָאנ ןוא רהעוועג

 ,שנעמ ַא זַא ,לַאּפ רעד ןהעשעג טשינ ךָאנ זיא סע רעּבָא ? ףיורעד

 ךױא לָאז ןעּבעל ןייז ןופ ףוס א ןעֿכַאמ וצ העדּב טָאה סָאװ

 ןירַא-טמוק סע .ןהעשעג ױזַא ןיוש זיא לָאמעלַא ,רוּצַאק ַא ןעפיוק

 ַא טימ, :ךיא גערפ ."רעװלָאװער ַא רימ טיג, :טגָאז ןוא שנעמ ַא

 לעסיּב ַא וליפא זיא סָאד .טשיג סע ךיורב ךיא ,ןיינ---"?רוּצַאק

 סָאװ ,שנעמ רעד זַא ,ךילריטַאנ ךָאד זיא סע תמחמ ,שילרעטסױא

 .לּבֹור ןעגירעּביא'נַא ןעװעלַאשז טשינ ףרַאדעּב ,ןעסישרעד ךיז ליוװ

 ,טכַארט רעדעי ..ַאזַא ןיוש זיא ןעשנעמ ןופ רעטקַארַאֿכ רעד רעּבָא

 יַאקַא ךיא ףרַאדעּב רָאיצרַאװש רעסָאװ וצ ,, :השעמ-תעּב ,גיטנעק

 טָאװ ,שגעמ ַא ןײרַא רימ וצ טמוק סע זַא ,רעבירעד ןוא "?רוּב

 ל"ו רע יִצ ,רהָאוועג דלַאּב ךיא רעוו ,רעװלָאװער א ןעפיוק לו

 .טשינ יצ ,ןערעטש ןיא ןעסישסיוא ְךיִז

 ּבָאה--.,ןעכַאז עטנַאסערעטניא רהעז רימ טלהעצרעד .וחיא---

 .טקרעמעב ךיא
 ,שיטסירעטקַארַאֿפ רהעז ןעזיוועגסיוא תמאּב רימ טָאה סָאד

 -עגנָא לָאמַארעדיװ ךיז טָאה טפעשעג ןופ תיבה-לעב רעד

 | :ןעפור
 ךיא ּבָאה ,ךַאז ערעֿכיז ַא ןערָאװעג רימ ייּב זיא סָאד זַא--

 טשיג רימ ייּב טפיוק ץימע בוא :לעטימ ןימ ַאזַא טכַארטעגוצ רךימ



 ' ר
 .שטיװעקנעש קירגעה 40 ו*

 ,תועט-יּפ.לע טש'רמולּכ ,סענַארטַאּפ יד םהיא ךיא ביג ,רוּבַאק ןייק
 ךָאד זיא ןערעטש ןיא ;ךיז ןעסישסיוא .רעסערג רעמונ ַא טימ
 .טנע רהעז ןייז ןעמ זומ וצרעד .לעכעליפש ןייק טשינ סיּפע
 יברעד זיא רענייא טשינ ןַא ןיימ ךיא .טסיירד ןוא ןעסָאלש
 רעּבָא ףוסילּכ-ףוס .,.סייווש ןעטלַאק א טימ ןערָאװעג ןעטָאגעּב
 .ער ץרַאפ ךױ טּפַאֿכ ןוא ןעסָאלשעּב ךָאד שנעמ רעד ךיז טָאה
 גָאלש שטָאֿכ ..ןײרַא טשינ ןעליוק יד רעּבָא ןעכירק .רעװלָאװ
 -ּבָא ומ ןעמ ןוא טשיג טפלעה .דנַאװ רעד ןיא ּפָאק ן'טימ ךיז
 סע ויא ,רהיא טניימ יװ ןוא ..ןעגרָאמ ףױא ןינע םעד ןעגעל
 ןענעז סע ?ףיורעד לָאמַאכָאנ ךיז ןעסילשעּב וצ ךַאז עטכייל ַא
 רימ וצ ןעמוקעג ןעגרָאמ ףױא ןענעז סָאװ ,עגױזַא וליפא ןעוועג
 ןעכַאל טלָאװעג רימ ךיז טָאה טלָאמעד ...רֹוּבַאק ַא ןעלדנַאהנייא
 -* טסליװ וד ליפיוו ,דייהרעטוזעג ריד ּבעל ןוא רוּבַאק ַא ריד םענ,
 .טונימ ַאזַא ןיא טֿכַארטעג ךיא ּבָאה

 .ץרעטניא טציא לייוו ,סעומש ןעגיזָאדמעד ןעכייצרעפ ךיא
 יו ןוא ,דרָאמטסּבלעז וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןימ טריס
 -יוועגסיוא רימ ןעבָאה רעמערק-רהעוועג ןעטלַא םעד ןופ רעטרעוו
 -ָאדמעד ןיא טנעמוקָאד רעכילשנעמ רעטנַאסערעטניא'נַא יװ ,ןעז
 .ןינע ןעגיז

 .ינוי ןעט-27 םעד

 וַא ,טבילעג ךימ טָאה עקלענַא ןזַא ,ךיא טכַארט לָאמליײט
 ןוא תועינמ םוש ןהָא רהיא טימ ןעּבָאה-הנותח טנָאקעג ּבָאה ךיא
 סָאד זַא ןוא ןעּבעל ךילקילג ןוא גיטביל ךילנהעוועגנוא':א ןעּבעל
 וצ גיהעפ טשינ עבטפ ןיּב ךיא לייװ ,טזָאלעגסױא ױזַא ךיז טָאה
 ךיא ןיִּב יצ :עגַארפ יד רימ ךיא לעטש טלָאמעד ןוא .ןעּבעל
 תמאב עקלענַא טָאה יצ ןוא ןעקנַאדעג יד ייּב ןעצנַאגניא טשינ
 סָאװ ,ץלַא טנעֿכײצעגסױא קנעדעג ךיא רעּבָא !עניימ ןייז טנָאקעג
 -טנַאקעּב רעזנוא ןֹוכ טונימ רעטשרע רעד ןופ ןהעשעג יא סע

 טיי
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 ןעוועג ךיוא רימ טלָאװ יז ,ןוא עניימ ןייז טגָאקעג טָאה יוד 8

 ,רערעיט לָאמ טרעדתוה ךָאנ רשפא ןוא ,םענעי יװ ,יירט יוזא

 ןיא .המשנ רעצנַאג רעד טימ טַאהעג ביל ךימ טָאה יז לייוװ

 ױזַא ןוא ,ןעּבעל םוצ טייקגיהעפ-טשינ ןיימ גידלוש יא םעלא

 .סע וי

 עגײמ ןיא ןעגיטכערעב וליפא ךימ לָאו סָאד ןעוו רעּבָא

 ןיפעג ךיא ןעװ ,ןפרעד ךיא ּבָאה סָאװ יא ,ןעגיוא ענעגייא

 טגנערג גנורעטכיילרעפ עגיילק א ,טסיירט םוש ןייק ןירעד טשינ

 ןעטעטרַאטנע'נַא ןופ רעדניק יד יײס זַא ,קנַאדעג רעד זױלּב רימ

 -ַצֹו םַאטש ןעקרַאטש עטנועג א ןופ רעדגיק יד ייס ןוא םאטש

 סָאד .,.דרע יד ןעקטדוצ טעוװ ןעדייב סָאװ ,טימרעד ןעגידנע ןעל

 רימ ןעשיוצ די ישרעטנוא םעד ןעגױא עגיימ ןיא טד רענעלקר עמ

 עצנאג טָאד ןעשנעמ עגיטכיט טשינ גרעגע 1 ענעפורעגיוא יד ןוא

 ןיא טניל ,רימ וצ ךילנחע ןענעז סָאװ ,עגינעיייד ןופ קילגמוא :

 "ףעה סע ןעפירגעה עשירַאג א רַאפ סָאװ ,טײקכילמהַאנסיױא רעייז

 ָאלָאכיטּפ יב ךיוא רָאנ ,ןעטסיגַאמָאר ייב זיולּב טשינ ללכ ןעש

 -רַאטנע יד עגונה ןעגָאלָאויפ ייּב וליפא ןוא ןעטסילַאיצטפס סיועג

 ירעניא יד זַא ,רָאפ גידנעטש ךיז ןעלעטש יײז .ןעמַאטש עטשט

 ךרוד טיילגעב םורדיּפ-לע טרעװ ןעבעל םוצ טייקגיהעפנוא טכיל

 יךרַאמ ,ןעלוקסומ עכַאװש ,סקואוו רעניילק ,טײקכַאװש רעשיזיפ

 ,ןייז ךילגעמ ץנַאג ןָאק סע .תולד ןעלעוטקעלעטניא ןוא עימעגא

 ללּכ ַא רַאפ סע ןעכַאמ רעּבָא ,יװַא יקַאט טהישעג רעטעצ ן א

 .ןייז העוט ךיז טשּפ טסייה .םיצנירפ א ראפ ןוא

 "עד טשינ ןעדייל ןעמַאטש עטעטרַאטנע יד ןופ רעדניק יד

 ,רַאפרעד רָאנ ,תוחוּכיסנעּבעל ןייק טשינ ןעּבָאה ייז לייוו .רָאפ

 ןעשיווצ ט טֿבװעגכיײלג ןייק ןוא .עינָאמרַאה ןייק טטשינ ןיא טע לייוו

 -רַאטש ,רעטגוועג ַא שיזיפ ןיִּב ןיילַא ךיא .תוחוכ-סנעגשל עגיָא ךייז -

 ,םעדרעסיױוא .ןעװעג טשינ רַאנ ןייק לָאמנייק ןיּב ןוא שגעמ עק

 "עג ןעוועג ןעגעז סָאװ ,זיירק ןיימ ןופ ןעשנעמ טגָאקעג ךיא אה

 גיהעפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,סעוטַאטס עשיכירג-טלַא יד יו ,טיוגג

 -ָאה ןוא ןעפעל טנָאקעג טשינ יז ןעבַאה רעבָא ןָאד ,גולק ןוא

 -עגֿכיילג ןייק ןעועג טשיג זיא סע לייװ ,טגידנעעג טֿכעלש ןל

= 
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 ןוא תוחוּכ סנעּבעל עגידנעהילּב ליפוצ ןיוש ערעייז ןעשיווצ טֿכיװ
 -גהע ןענעז תוחוּכ עגיזָאדיד .ןעּבעל םוצ ייז ןעסַאּפוצ ןענָאק סָאד
 זיא סע רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעועג רעטריזינַאגרָא טכעלש ַא וצ ךיל
 ענייא ןופ טכער יד ןָא ךיז ןַעּבױה סע ואוו ,טסואוועּב טשינ
 -ײד ןופ עדעי .ערעדנַא יד ןופ טכער יד ךיז ןענידנע סע ןא
 לָאמלײט .טייז רהיא ןיא רָאנ טהיצ ןוא טקריװ תוחוּכ עגיזָאד
 יד טמַאטש ןענַאד ןופ ןוא ,עגירעּביא עלַא יד רעּבירַא יז טהיצ
 רעגיזָאדרעד ףיױא קנארק טציא ןיּב ךיא ךיוא .טייקכילמהַאנסױא
 זאג טציא ךימ טריסערעטניא םעד ּבילוצ ןוא ,טײקֿפילמהַאנסױא
 םָאװ ,טשיגרָאג ןעהעטשרעפ ןעשנעמ .ץעקלעגַא רעסיוא ,טשינ
 יד ןופ עיֿכרַאנַא ַאזַא .עינָאמרַאה טלהעפ סע--סניזַא סע טסיײה
 -ששיזיפ ַא רעדייא ,טייהקנַארק ערערעווש ַא זיא תוחוּכ-סנעּבעל
 .עימענא עגיטסייג רעדָא תאלוח

 ,שינעטער םעד ןופ גנוועל יד זיא סָאד

 ,ינוי ןעט-28 םעד

 טפול עטלַאק עגיה יד סרעדנװעּב ןוא ךיז ןעדָאּב סָאד
 טלהיפ גָאט ןעדעי טימ ,רעטומ סעקלענַא ףיוא טוג רהעז טקריוו
 ,ךימ ערַאטס ןוא ףיוא יז טַאּפ ךיא יװ ױזַא ןוא ,רערעטנומ ךיז יז
 -ײא'בָא רַאפ ךיז טערַאטס ןעמ יװ ,םעוקעּב ןייז רהיא לָאז סע
 טײקרַאּבקנַאד סיורג טימ רימ וצ ךיז יז טהיצעּב ,רעטומ רענעג
 ,רימ וצ ןעדנוּבעגוצ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טרעוו ןוא

 ,רַאּבקנַאד רהעז ךיוא רימ זיא ןוא סע טקרעמעּב עקלענַא
 "וצ ךיוא טרעוו להיפעג ןעגיזָאדמעד וצ זַא ,רעכיז ןיּב ךיא רעּבָא
 יז טהעז ןוימד ןיא תמחמ ,גנורעיודעּב ןופ להיפעג ַא טשימעג
 זנוא סָאװ ,קילג ןעסױרג םענעי ןופ דליּב סָאד גידגעליוו-טשינ
 טלָאװ סע סָאװ ,סָאד ןהעשעג טלָאװ סע ןעוו ,טּפַאכעגמורַא טלָאװ
 .עד טגייצרעּביא ןעטסקרַאטשמַא ךיא ןיּב טציא .ןהעשעג טנָאקעג
 ןוא יירט םהיא זיא יז ,ץיקצימָארק טשינ טּביל עקלענַא זַא ,ןיר
 ,ןעמַאװצ ייז העז ךיא תעׂשּב רעּבָא ,יירט ןעּביילברעפ םהיא טעוו
 ,טייקנעגנואווצעג ןימ ַא סיפע טכזעג רהיא ףױא ךיא קרעמעּב
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 ,טגירערינרעד טריּפשעג ךיז טלָאװ יז יװ יזַא

 טּבילרעפ תמאּב ,ךילגעמ ,זיא סָאװ ,רע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 -לַאה יז לָאז ןעמ זַא ,רהעמֿכָאנ רעּבָא ליו סָאװ ןוא רתיא ןיא

 ,בַאה רהיא ןעטעלג טמהענ ,ל'רָאּפ טבילרעפ סייה ַא רַאפ ןעט

 ךיא העז ,ןערעטש ןיא רהיא טשוק רע רעדָא ,רָאה ערהיא רעדָא

 ןעקניורעפ טלָאװעג רעסעּב טלָאװ יז יװ ,ןילטייד רהעז טלָאמעד

 ןופ טלעטרעצעג ןייז וצ רעדיײא ,דרע רעד ןיא ףיט ץעגרע

 ןוא טײקכילטרעצ עגיזָאדיד רעּביא ךָאד טגָארט עקלענַא ,םהיא

 טי ןיימ ןופ ,ךיא יװ ,השעמ-תעּב ןעלֿפײמש וליפא זומ יז

 יאוצעג ַא ןעהיצפױרַא ךיא זמ ןוא ףירעד ןעקוק זומ ,רעדיוו

 וא ,סױא רימ טזייװ לָאמליײט .ןעפיל יד ףיוא לעכיימש טענעג

 ןיא ןעטלַאהעגקירוצ רעגינעוו ןייז יאדוא ןומ ענַאיד עגיזָאדיד

 רעּבָא ..ןַאמ ן'טימ ןילַא טּביילּברעפ יז תעשב ,ןעלהיפעג טרהיא

 דיימ .גונעּת ןימ ַאזַא רימ טפַאשרעפ סָאװ ,קנַאדעג ןעגיזָאדמעד

 ןײא ךָאנ ןעמוקוצ טעװ סע ּבױא זַא ,להיפ ךיא לייװ ,טיוא ןיא

 ףיז לעוװ ןוא טכיװעגֿפײלג סָאד ןערילרעפ ךיא לעװ ,ןעּפָארט

 ףעשרעהעב ןענָאק טשינ רחעמ

 ןוא רימ רַאפ ךילקערש זיא ןעקלענַא וצ גנוהיצעב ןיימ |

 "טנ"'פ ןוֿפ םרָאּפ ַא ןיא סױא ךיז טקירד עּביל ןיימ ,רהיא רַאט

 טקערש ןוא סע טגינייּפ ן'עקלענַא .עינָאריא ןוא גנוטכַאעּפ ,טפַאש

 סקנוּפ ,ענימ ַאזַא טימ רימ ףױא יז טקוק זייוונעטייצ ,ןעמַאזוצ

 ןײלַא ךיא "?גידלוש ךיא ןיּב סָאװ :ןעגָאז ןעלעװ טלָאװ יז יװ

 ויא טָאג רעּבָא "!גידלוש יז זיא סָאװ, :לָאמליפ ךימ גערפ

 ירהיא טימ שרעדנַא ןייז טשינ ןָאק ךיא ,תודע

 ןיא ןעטלַאהעגקירוצ יז העז ךיא תעשּב ,לָאמ סעדעי ןוא

 יָארק וצ ,רהיא וצ טרעטיּברעפ רהעמֿכָאנ ךיא רעוו ,ןעגָאלשרעד

 ויא סָאד ןוא ,טלעװ רעצנַאג רעד וצ ןוא ןײלַא ףךיז וצ ,ן'יקצימ

 יָבדמעד ףױא תונמחר ןייק טשינ ּבָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד טשינ

 יזַא ןוא ,ךיא יװ ,ךילקילגמוא ױזַא ךיוא זיא סָאװ ,ןעזעװ ןעגיז

 יובוצ סָאד ןעשעל וצ טָאטשנָא זַא ,לָאמַא טפערט רעסַאװ טימ יוװ

 "רַאטש טרעוו ױזַא ,הפרש יד ךָאנ סע טקרַאטשרעּפ ,רעייפ עטעוועש

 .ן'עקלעגַא וצ עּביל ןיימ ךרוד גנולפייווצרעפ ןיימ ןוא סָאה ןיימ רעק
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 ,ורפ רעגיזָאדרעד סָאה ןוא גנוטכַארעּפ סױרַא-זײװ ךיא תעשּב
 -רעפ ,ןעבעל ןיא עטסרעײט יד ןוא עגיצניא יד רימ ןיא סָאװ

 ךָאנ רשפא ןוא רהיא יװ ,םירוסי עניװַא ךױא רימ ךיא ףַאש
 .ךיא רעּבָא ןייז-וצ.לחומ גיהעפ רימ זיא יד תמחמ ,ערעסערג
 | ,טשינ .לָאמנייק---רימ

 ,יגוי ןעט-90 םעד

 ןעגנוהיצעּב יד ןיא זַא ,טקרעמעּב טָאה שנעמ רעגיזָאדרעד
 רע ןוא ,רעלהעפ ַא סיפע ןַאהרַאפ זיא ּבייוו ןייז ןוא רימ ןעשיווצ
 ךיא זַא ,טניימ רע .רעגייטש ןייז ףיוא טשטייטענסיוא םהיא טָאה
 .גָא טלהעװעגסיוא םהיא טָאה יז סָאװ ,רעּבירעד טנייפ יז ּבָאה
 ,ופרעד ךיז טמהעג ,רעדיװ ,טַאּפשטניײפ ןיימ ןוא ,רימ טָאטש
 -ץֹּב גנושטייטסיוא ןימ אזַא רַאפ  .טגידיילעב ךימ להיפ ךיא סָאװ
 יד טשייטעגסיוא יװַא סאה רע זַא ,טציא .ןַאפ ַא ןייז ןעמ ףרַאד
 -ירפ יװ ,טייקכילטרעצ ערעסערג ַא סױרַא רהיא רע טזייוו ,ךַאז
 .סיורג רעטכיײל רעד טיט ךיז רע טהיצעג ,רעדיװ ,רימ וצ .רעה
 ,רעגיז א ןופ טייקגיטומ

 הגרדמ ַאזַא וצ ןעשנעמ ןערהיפרעד ןָאק עיציּבמָא יד זיולג |
 עלַא וויא סָאד שנעמ רעשילרעטסוא'נַא ַארַא'ס  ,טײקשירַאנ ןופ
 -ױא טרָאד טפרַאװ ןוא לעטָאה סרעגניביױרטס ןיא רע טהעג גָאט
 .לעדנַאװ רעד לעטנוא ןעריצַאּפש סָאװ ,ךעלרָאּפ יד ףיוא ןעג
 יז ןעגעװ טלהעצרעפ ןוא םיהַא רע טמוק טעדכָאנ ןוא ןהָאּב
 רע טזייוועב ייברעד ,תוישעמ-ש'סואמ עטכַארטעגסױא ענעדישרעפ
 ,ןענַאמ עטרַאגעגּבָא יד ןופ קזוח טכַאמ ןוא ןייצ עטליופוצ ענייז
 ןיא ןײרַא םהיא טגנערב ןימ סעד ןופ גנוקעדטנע עינ עדעי ןוא
 טפרַאװ דנַאנַאכָאנ לָאמ ןהעצ רשפא זַא ,גנומיטש רעבילרעה ַאזַא
 ,לקָאנָאמ םעד ףיורַא רעדָא ּבָארַא רע

 ףייו ַא ןופ טפָאשיײרט יד טלָאה סָאװ ,שנעמ רעד טָא ןוא
 טלָאװ ,ןעסַאּפש וצ טײהנעגעלעג עטוג ַא רַאֿפ ןױלּב ןַאמ םוצ
 ןינע רעגיזָאדרעד ןעװ ,ךערברעפ ןעטסערג םעד רַאפ ןעטלַאהעג
 ,ערעדנַא טרהירעּב סָאד ליפיו ףױא ,אפוג םהיא טרהירעּ ב טלָאװ
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 ,אפֹוג םהיא טרהירעב סע רעּבָא ליפיו ףיוא ,סראפ ַא סע ויא

 סָאד ןיא סָאװרַאּפ ,חטוש ,ךערברעפ רעגידנעיירש-לעמיה ַא סע זיא
 קוק ַא ביג ןוא לעגיּפש םוצ וצ-העג ;סגיזַא וטזיב רעװ ?ױזַא
 ןעגיא עשילָאגנָאמ ענײד ףױא קוק א ביג ;ףוצרּפ ןייד ףיוא
 ןײד ףױא ,לעפנעסּפעש וצ ךילנהע ןענעז סָאװ ,רָאה ענייד ףיוא
 ןוא רערעטֿכינ לעסיב א רעװ וד גסיפ עגייד ףיוא ןוא לקָאנָאמ

 -נַאג רעד ןיא ,תולד ןעגיטסייג ןייד ןיא גנונעכער ַא בָא ךיז ביג
 ףרַאדעּב יצ ,גָאז ןוא ,רעטקַארַאֿפ ןייד ןופ טיײקכילרענידרָא רעצ
 יזַא יװ ?עקלענַא יװ ,יהרפ ַאזַא העש ןייא שטָאֿפ יירט ןייז ריד
 ײס םירָא טיפ וד תעשּב ,ןעשרעהעב טגָאקעג יז וטסָאה םֹורָא
 ףעד ןעגעג ןוא דליװ-תגושמ טשיג ויא ?גיטסייג "יס ןוא שיזיפ
 עשטירטַאעּב סעטנַאד ןעװ ?ןַאמ ההיא טויב וד סָאװ ,סָאד רוטַאנ
 .ָאלפ ןופ ףױואוהסיא ןעטצעל םעד דנַאה רהיא טקנעשעג טלָאװ
 .!ךודיש ןרעגעש ַא ןָאטעג ײז טלָאװ ,ץנער

 ףילרעפ ךיא תמחמ ,ךובגָאט סָאד ןעסירעגרעביא בָאה ךיא
 ךיא זַא ,טכַאדעג וליפא ןיוש ךיז טָאה רימ ןוא טֿפיװעגֿבײלג סָאד
 -ירעביא ,דנַאטשוצסגנורעװילגרעפ ןימ ַא ןיא ןעלַאפעגנײרַא ןיּב
 -עּב טשינ ךימ טלַאה ךיא :ןעטסיירט ךיז געמ יקצימָארק ,סנעג

 זוַא ,ןעלעטשרָאפ וליפא ןיױש ךיז לָאז ןעמ ףױא ,םהיא ןופ רעס
 ,רֶע רעדייא ,לָאטעמ ןעלעדייא רהעמ ַא ןופ ןעסָאגעגסױא ןיּב ךיא
 ענײמ ןענעז ס|ק ,רהימ רַאפ טסײױט עניילק ַא ךָאג סע ויא
 .ַאמ טשינ רע ףרַאדעּב רימ וצ עגונּב ,ענייז ןופ רעגרע םישעמ
 טשינַא ןעליּפש זומ רעּבָא ךיא ,ןעשינעלעטשנָא םוש ןייק ןעֿפ
 -עה םהיא טימ ךימ זומ ךיא ,םהיא וצ עגונּב לָאר עגיטכירפיוא
 ,םהיא ןערַאנעג ןוא םהיא וצ ןעסַאּפוצ ךיז ,ןענעכ

 ןעּפאֿכ ֹוצ ,םעד טָאטשנָא :ןופרעד רעלַאנַאּב ןייז ןַאק סָאװ
 ןימ אזַא ?ךובגָאט ןיימ ןיא םהיא ךיא לעדיז ,זלַאה םייּב םהיא
 וצ גוצעב ןיא ףַאלקש ַא וליפא ןעביױלרעד ךיז ןָאק גנוגירירפעב
 -רװעגסױא טשינ לָאמנייק יאדוא רימ טָאה יקצימָארק זרַאה ןייז
 "עגסיוא רימ ּבָאה ןיילַא ךיא יװ ,גירעדינ ןוא ןיימעג יזַא ןעז
 "רעטניה ײלרעלַא טימ טערַאטסעג ךימ ּבָאה ךיא תעשּב ,ןעזיוו
 ןופ רעטײװ סָאװ םתיא ןעגדרָאוצנײא ךעלציּפש ןוא ךעלגעוו
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 יא סָאד ןוא .עליו רענעגנודעגנָא רימ ךרוד רעד ןיא ן'עקלענַא
 ליװ ךיא, :עזַארפ רע'טושּפ ןייא טימ .ןעגנולעג טשינ וליפא רימ

 -ַאלּפ עלַא עגיימ טרעטשוצ רימ רע טָאה 'ּבײװ םעד ןעבענ ןייז

 זיא ,םעדרעסיוא ".,ּבײװ, םעד ןעּבענ רע טנױאװ טָא ןוא .ןעג

 טהעטשרעפ עקלענַא סָאװ ,סָאד ךילגערטרעדנוא ךילקערש ךיוא
 -עי ןיימ ןיא גנונעֿכער ַא ּבָא ךיז טיג יז ןוא םישעמ עניימ עלַא

 ךיז יז וומ רעטפע זַא ,ןיימ ךיא .הנוּכ רעדעי ןיא ,טרָאװ ןעד
 טשינ סע ךיא לעװ גנַאל זַא ,רעּבָא ןיימ ךיא .רימ רַאפ ןעמעש

 .נעגייא עגיטיונ יד טשינ ּבָאה ךיא תמחמ ,ןעגָארטױעּבירַא ןענָאק
 ףיױא טשינ ןיּב ךיא ,טדערעג שרעדנַא רעדָא ,וצרעד ןעטפַאש
 עֿכלעװ ןיא ,ןעדנעטשמוא יד ןרעדָאּפ סָאד יװ ,ןיימעג ליפיוזַא

 ,ןעּבעל וצ סיוא-טמוק רימ

 .יגוי ןעט-30 םעד

 ופ ףוס םעד טרעהעג עדנערַאװ רעד ןופ ךיא ּבָאה טנייה

 ןוא ןיקצימָארק ןעשיװצ ןערָאװעג טרהיפעג ןיא סָאװ ,סעומש ַא

 .ןעקלעגַא
 ךיז טָאה--,ןעדייררעביא םהיא טימ ןיײלַא ןיוש לעװ ךיא--

 יװ ,ןעמהומ רעד ןעגָאז טזומ וד רעּבָא--,ןעפורעגנָא יקצימָארק
 | ,ךַאז יד טלַאה סע ידַא

 .טגָאזעג עקלענַא טָאה--!ןָאט טשינ לָאמנייק סע לעװ ךיא--

 .ָאױק טָאה --,ףימ סָאד וט ,רהעז ךיד טעּב ךיא רעּבָא--

 ,רעטרעװ יד טרינָאט ףרַאש יקצימ
 טלאוועג טשינ ּבָאה ךיא לייוװ ,רעמיצ ןיא ןיירַא ןיב ךיא

 .לענַא ףיוא ,סעומש ןעגידרעטייוו ם'נופ תודע רעגידנרעגנוא'נַא ןייז

 .רעניא עסױרג ןופ קורדסיױא'נַא טקרעמעּב ךיא בָאה טֿפיזעג סעק
 זתעשב ,ןעגרָאּברעפ וצ טערַאטסעג ךיז טָאה יז סָאװ ,םירוסי עכיל
 .מירג ןופ סַאלב ןעװעג זיא יקצימָארק .ןהעזרעד ךימ טָאה יז

 ,דנַאה יד רימ טגנַאלרעד לעֿפײמש ַא טימ רע טָאה ךָאד ,ןערָאצ
 ,קגַאדעג רעד טגיהורנאעּב רהעז ךימ טָאה םורַא טונימ ַא ןיא
 רעצנַאג רעד ןופ טלהעצרעד טשינ עקלענַא ָאד טהיא טָאה יצ
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 ,ףהיא ןוא רימ ןעשיװצ ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא סָאװ ,עיצאוטיס
 ,רַאפרעד רָאנ ,ןעקַארשעג ףימ ךיא ּבָאה ןיקצימָארק רַאפ טשינ
 ןופ ןעהיצּבָא ךימ םורָאױזַא ןוא ןערהיפקעװַא יז רע טעװ רעמָאט
 טימרעד וױלּב ךָאד בעל ךיא םורָאװ ,תונויּב ןֹוא םירוסי עגיימ
 סע סָאװ ,ןַײז לָאז ןעּברָאטשעג רעכיז ךיא טלָאװ םעד ןהָא ןוא
 .ץעקלענַא ןהעז רָאנ לָאז ךיא יּבַא ,ךיז לי

 ײז ןעּבָאה סָאװ ןופ :טֿפַארטעג ךיא ּבָאה טייצ עצנַאג יד
 עקלענַא זַא ןעטװעגסױא הימ טָאה ןז""װעלײװ ?טדערעג טרָאד
 .עּב ערעזנוא ןעגעװ טגָאועג סיּפע ,ןילגיישרהאו ,םהיא טָאה
 ןיײז טרעדנעעג ךָאד ךיז טלָאװ לַאּפ ַאזַא ןיא רעבָא ,ןעגנוחיצ
 טקנוּפ ןהעשעג זיא ןע'תמט רעד ןיא תעשּב ,רימ וצ גנוהיצעב
 ןעװ ןוא .רימ ֹוצ רעכילפעה ךָאנ ןערָאװעג זיא רע :טרהעקרעפ
 ךיא טלָאה ,םהיא וצ הימ ןיא טעילט סָאװ ,טפַאשטנייפ יד טשינ
 ,םהיא ףױא ןעגָאלקעּב וצ ךיז סָאװ ,טַאהעג טשינ ךילטנעגייא

 .םעה רהעז ,ךילדניירפ רהעז ףימ וצ ךיז טח"צעג יקצימָארק
 טיג ןעמ יװ ,טירט ןוא טירש ןעדעי ףױא ךָאנ רימ טיג ,ךיל
 עלַא טימ ךיז טערַאטס ןוא ןעורעג עקנַארק טימ יורפ ַא ךָאנ

 ףעפטנע ךיא סָאװ ,סָאד .יורטוצ ןיימ ןענירעג וצ ןעטייקכילגעמ
 ןהֶא ןָא ןייװ ךיא רעדָא עינָאריא טימ לָאמַא ,ףרַאש לָאמַא םהיא
 ךיא רעדָא גנורליפ ןייז ןופ ןעטקעפעד יד ףיוא ,תונמחר םוש

 םהיא טסיוטש ץלַא סָאד--טריניפַאר גינעוו זיא רע זַא ,םחיא גָאו

 ,רימ ןופ בָא טשינ
 טייה:עגעלשג עגיסַאּפ ןייא ןייק ךרודַא טשיג שממ זָאל ךיא

 וא ,טיוט א טירש ןעדעי ףױא ןעקלענַא ןעלהיפ וצ ביג ןוא
 ןעטכיוגיה עלַא ןיא ןיקצימָארק ןופ רעכעה ךס ַא העטש ךיא

 גידלודעג זַא ,ןייז ןָאק סע םגחו ,גיולודעג ןיא יקצימָארק רעּבָא
 .רע םוצ ןהעֹוענ ךיא בָאה טנײה טשרע ,הימ טימ רָאג רע ויא
 ,ןירג ןהעזעגסיוא סָאה רע ,סעּכ ןיא ויא רע יװ ,לָאמ ןעטש
 סױחג טימ טסייה סָאד ,טלַאק ןסעּכ ןָאק סָאװ ,שנעמ א יװ

 טקערש יז יװ ,םהיא רַאפ אטתסמ ךיז טקערש עקלענַא ,תונשקפ

 ףימ ןיא סע ,וליפַא רימ רַאפ ןוא ןעמעלַא ױַאפ ,סנעגירעּביא ,ךיז
 טָאװ ,יורפ עגיזָאדיד טּפעש ןענַאװ ןופ ,ךילדנעטשרעפנוא וליּפַא
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 לָאמַא .חֹוּכ ןוא עיגרענע ליפױזַא ,ּבױט ַא יװ טוג ןוא ליטש זיא

 ןעװ זַא ןוא ,ויסַאּפ עבטּב זיא עקלענַא זַא ,טניימעג ךיא ּבָאה

 טשיגרָאג ךיז יז טלָאװ ,טרהיּפעגקעװַא ,רעגייטש ַא ,יז טלָאװ ךיא

 -'יװ רהיא !גנושיוטטנע ןימ ַא רַאפ סָאװ ,ןעגידייטרעפ טנָאקעג

 ךיא ,טכירעגנוא טמוק רֶע ןעו ,רעקרַאטש רָאג טרעװ דנַאטשרעד

 ךיא רעּבֶא ,ןיקצימָארק טימ טדערעג טָאה יז סָאװ ,טשינ סיײװ

 טשינ סע טעװ יז זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה יז ּבױא זַא ,רעֿכיז ןיּב

 ןוא קערש ןופ ןעלּפַאצ ךיז טעװ יז ,ןָאט טשינ סע יז טעװ ,ןָאט

 טלָאװ ,ןעזעװעג עניימ טלָאװ עקלענַא ןעוו ןָאט טשיג סע טעװ

 .ןירַאה ןייז דנוה ַא ןעּביל רָאנ ןָאק סע יװ ,ױזַא טּבילעג יז ךיא

 ןעוָאלּבעגקעװַא טלָאװ ןוא דנעה יד ףיוא ןעגָארטעג יז טלָאװ ךיא

 ,גנוסעגרעפנײלַא זיִּב טּבילעג יז טלָאװ ןוא רהיא רַאפ ביוטש םעד

 יללוי ןעט-1 םעד

 טגיל סע .עניימעג א ,עמירֲא נא ןעוועג טלָאװ האנק ןיימ

 ןעמ ןעכלעװ רַאפ ,ןעשנעמ א ןופ גָאטהעװ רעד רהיא ןיא רעּבָא

 וליפַא טגָאזעגּבָא ךימ טלָאװ ךיא ,טײקֿפילטעג ןייז טרינַאפָארּפ

 ןעצעוקעװַא טנָאקעג יז טלָאװ ךיא ןעװ ,דנַאה רהיא ןערהירוצנַא

 רָאט רענייק ןעכלעוו וצ ,גרַאּב ןערַאּבניײרגרעדנוא'נא סיּפע ףיוא

 .ורעטגהענרעד טשינ ךיז

 ,ילוי ןעט-2 םעד

 ךיא זַא ,טנעכערעג ּבָאה ךיא לײװ ,טרַאנעג ךימ ּבָאה ךיא

 8 ןעװעג זױלּב זיא סָאװ ,סָאד .גיטליגֿכײלג ץלַא וצ ךימ היצעב

 ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיא ּבָאה ,דנַאטשוצנעװרענ רעגילייווטייצ

 ןיוש ךיא ּבָאה ,סנעגירעביא ,המשנ רעד ןופ דנַאטשוצ ןעגידנעטש

 ,ןעטלַאהנָא טשינ גנַאל ןָאק סָאד זַא ,ןהעזעגרָאפ טלָאמעד

 ,ילוי ןעט-3 םעד

 ירָאברעפ עדייב .ייז ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ ךָאד זיא סיּפע
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 .ןעגנוהיצעב ערעייז ןיא גנורעדנערעפ א העז ךיא רעּבָא ,סע ןעג

 ערהיא ןעמהעג לָאז רע ,טשיג העז ךיא יװ געט עכילטע ןיוש

 רע יװ ,ןעפיל יד וצ ןייװגיצנייא ייז ןעגָארטוצ ןוא דנעה

 רָאה ערהיא ןעטעלג לָאז רע רעדָא ,ןָאט גידנעטש סע טגעלפ

 .קילג ַא טַאהעג ןיוש ּבָאה ךיא ,ןערעטש ןיא רהיא ןעשוק רעדָא

 בָאה ךיא .ט'מס'רעפ רימ יז טָאה עקלענַא רעּבָא ,טונימ עץכיל

 קירוצ ןעלעטשנייא ןוא ןעֿכַאמ רעֿכײװ םהיא ליװ יז יװ ,ןהעזעג

 ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךימ טָאה סָאד .ןעננוהיצעּב עגידרעהירפ יד

 ןיא ןעקרעמ טזָאלעג ןיז טָאה סָאװ ,ןערָאצמירג ןעגיטלַאװעג א
 יעּב טשינ לָאמנייק ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא ,רהיא וצ גגוגעועב ןיימ

 ךיוא טימרעד יקַאט ןוא גיצרעהמרַאּבנוא יױזַא היא טימ ןעגנַאג

 ,ןײלַא ךיז וצ

 ,ילוי ןעט-4 םעד

 ,ןהַאּבלעדנַאװ ןופ טרהעקעגמוא טנייה ךימ ּבָאה ךיא תעשּב

 .סַאק יד רעּביאנעגעק ,קירב רעד ףיוא ןעפָארטעג יז ךיא ּבָאּה

 סיּפע טָאה ןוא ןהעטש ןעּבילּבעג עקלענַא ויא גנולצולּפ ,ןעדַאק

 ערהיא טֿפליהרעּפ טָאה רעסַאװ ם'נופ שיורעג רעד רעּבָא ,טגָאזעג

 רעװ טציא תמחמ ,טגערעגפױא רהעז ךימ טָאה סָאד .רעטרעוו

 .בָאֹרג יז ּבָאה ךיא זַא ,רעּבירעד ןוא ,ץלַא ןופ טגערעגפיוא ךיא

 ףיא ףנה ,עליוװ רעזנוא ןופ טייז רעד ןיא קירּב ם'נופ טרהיפעג
 ןדלודעגנוא סיורג טימ ןָאטעג גערפ א

 טרערעג טסָאה וד טָאװ ,ןערעה טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא--
 : ,רימ וצ

 עקלעגַא טָאה -ןָאט גערפ ַא טלָאװעג רָאנ ךיד ּבָאה ךיא--

 סָאװרַאפ !רימ וצ ױזַא ךיז וטסהיצעב סָאװרַאפ--,טרעטיצעגפיוא
 !טשיג תונמחר םוש ןייק רימ ףיוא וטסָאה

 טולב סָאד ןעלַאפעגּבָא רימ ויא רעטרעװ  עגיזָאדיד ייג

 ּ .ןעצרַאה ןופ
 ךיא יוװ--,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה--,טשינ וטסהעז עשויןיוש---

 ןעכַאמ ןעמ ןָאק יװ .סָאמ ַא ןהָא ןוא גער ַא ןהָא ביל ךיד ּבָאה



 .שטיועקנעש קירנעה 1768

 ךימ טסָאה וד זַא ,ןיױלּב רימ גָאז !להיפעג ןימ ַאזַא טשינרָאגוצ
 .רעּביא ץלַא ךיא לעװ טלָאמעד ןוא המשנ ןייד רימ קגעש ,בילי

 ריד ךיא לעװ ןעבעל ןיימ ןוא ןעטלַאהסױא ץלַא ןוא ןעגָארט
 ,עקלענַא ,ךיוה ןעטצעל םעד ויּב ןעניד ריד לעװ ןוא ןעּבעגּבָא
 וטסעװ טרָאװ ןייא םעד טימ ?ַאה ,תמא ;גָאז ,ּביל ךימ טסָאה וד
 .טרָאװ סָאד רימ עשז-גָאז ,ןעװעטַאר ךימ

 ש'תפ םיוש רעד "װ ,עסַאלּב א ,ןענאטשעג ןיא עקלענא
 טָאה דניװ רעגיטסָארפ ַא זַא ,טֿכאדעג ךיז טָאה רימ .לַאפרעסַאװ
 טולּב סָאד ףהיא ןערהָארפעגנײא ןוא רהיא ףױא ןָאטעג עהעו
 .נָא רעטסערג רעד טימ יז טָאה רעּבָא טצעלוצ .ןערעדָא יד ןיא
 :טגָאזעגסױרַא גנוגנערטש

 .ןופרעד טשינ רימ טימ ךייר ,ךיד טעּב ךיא--
 ?ןעגָאז טשינ לָאמניײק ,ָאזלַא ,רימ סע וטסעוו--
 .טרעפטנעעג יז טָאה --!טשינ לָאמנייק--
 ףיא ןוא ,.רימ וצ טשינ טסָאה וד זַא ,רָאנ ךיז טכַאדעג--

 ןעוו זַא ,קנַאדעג ַא ןעפָאלעגכרוד זיא רימ .טגידנערעד טשינ ּבָאה
 טלָאװ ,טרָאװ עגיזָארסָאד טרעדָאפעג רהיא ןופ טלָאװ יקצימָארק
 -וצ ןוא גנולפייצרעפ ןופ ןוא ןירעד טגָאזעגּבָא טשינ םהיא יז
 ןוא ןרעיױא יד ןיא ןעגנילק ןעּבױהעגנָא רימ טָאה טייקטצייר
 -עג ךיא ןיב ךיז רעסיוא .ןערָאװעג רעטסניפ זיא ןעגיוא יד ןיא
 ןיא ןעפרָאװעג רהיא ּבָאה ךיא זַא ,זולּב קנעדעג ךיא ןוא ,ןעוו
 ןייא ןייק סָאװ ,רעטרעו עשיניצ עֿכילקערש ענױזַא ןיײרַא םינּפ
 .םליז ַא ןעגָאז וצ טגעוורעד טשינ סגױזַא ךיז טלָאװ ןיושרעּפסנַאמ
 -ץכייצרעפ טשינ וליפא ןיא ןָאק רעטרעוװ עגיזָאדיד .יורפ רעזָאל
 יו ,ךיא קנעדעג םולח ַא ךרוד יװ טקנוּפ ,ךוּבגָאט ןיימ ןיא ןענ
 טימ ,עטפַאגרעפ ַא ,טונימ ַא ייּּב טקוקעגנָא ךימ טָאה עקלענַא
 .רַא ןרַאפ טּפַאכעגנָא ךימ יז טָאה םעדכָאנ ,ןעגיוא ענעקָארשרעד
 .ץרפיוא סיורג ןיא יז טָאה ,דנַאה ןיימ גידנעלסיורט ,ןוא לעּב
 :טגערפעג גנוג

 ריד טימ זיא סָאװ ?ןהעשעג היד טימ זיא סָאװ ,ןָאעל---

 ?ןהעשעג
 רעיש ךימ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאװ ןהעשעג ןיא רימ טימ ןוא
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 קעװַא ךיא ןיּב ,דנַאה ןיימ טיירפעּב .ןעניז ןופ טרהירעג טשינ
 ןיא טרהעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא זַא ןוא ,גנוטֿפיר רעדנַאנא ןיא
 ּבָאה טלַאמעד טשרע .ןעוועג טשינ ןיוש יז יא ,םורַא טונימ ַא
 ןוא ןעמוקעג זיא טייצ עגיטכיר יד :ךאז ןייא ןענַאטשרעֿפ ךיא

 יו וזַא טָאה קנַאדעג רעגיזָאדרעד .ףוס א ןעכַאמ ףרַאדעּכ ןעמ
 ּבָאה ךיא .שינרעטסניפ רעגימורַא רעד ןיא ןייש א ןטכַאשעג
 ןוא ןהעשעג ויא רימ טימ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ רָאלק טשינ וליפא
 ץנעטסיזקע ןיימ ןופ ןייזטסואוועג סָאד ןערַאלרעפ יװ טעמּכ ּבָאה
 ןעמונעג ךיא ּבָאװ רעּבָא רַאפרעד ,ץנעטסיוקע סעקלענַא ןופ ןוא
 ףיז טניפעג סָאװ ,שנעמ 8 יװ זיולּב טשינ טוט ןעגעוו ןעטכַארט

 .רעגיהור א שנעמ ַא יװ ךיוא רָאנ ,ןייזטסואוועב ןעלופ ןיא
 ,טסואוועג טוג טנעכיײצעגסױא ךיא בָאה ,רעגייטש ַא ,ױזַא

 ערײרַא דנורגֹּבַא ןיא זלעפ ַא ןופ ּבָארַא ךימ ףרַאװ ךיא ןעוו זַא
 רעּבָא ,קילגמוא גילעפוצ ַא רַאפ ןעטלַאה ,ךילגעמ ,סע ןעמ טעוװ
 עמהומ יד טלָאװ ,רעמיצ ןיא רימ ייּב ךימ סישרעד ךיא ןעוו

 ןיא שילרעטסיוא רהעמכָאנ ,ּפַאלק ןימ ַאזַא טּבעלעגרעּביא טשינ

 -עג טׂשיג ךיא בָאה ןייזטסואועּב ןימ ַאזַא ייּב סָאװ ,סָאד ןעוועג
 -עגרעביא ןיוש טלָאװ סע יו טקנופ ,להַאװסױא םוש ןייק טֿפַאמ
 ,ןעליוו ןוא קנַאדעג םעד ןעשיווצ גנודניּברעפ יד ןערָאװעג ןעסיר
 "רעד ןופ אצוי.לעופ סלַא סױרַא ןעמוק סָאװ ,םישעמ יד ךיוא װ
 ,גגודגיגרעפ רעגיזָאד

 "בארא ךיז רעֿפײלג זיא סע זַא ,טגייצרעּביא ןעוועג ןיּב ךיא
 ייש וַצ ךיז רעדייא ,ןיירַא דנורגּבָא ןיא זלעפ ם'נופ ןעפרַאוװעצ
 ילָאװער םעד ןעמהענ עליו ןיא קעװַא ךיא ןיפ ךָאד ןוא ,ןעס
 ךיא זַא ,ןױלּב קנעדעג ךיא .טשינ סייו ףיא ? סָאװרַאפ .רעוו
 -עגפױרַא ךימ ךיא ּבָאה ךילקילבנעגייא זַא ,טלייאעג רהעז ּבָאה
 םעד ןעֿכװ ןעמונעג ןוא רעמיצ ןיימ ןיא ןעגיטש יד ףיוא טּפַאכ
 .רעװלָאװער ןיימ ןעגעלעג ןיא סע או ,ןעטסַאק ןופ לעסילש
 ףױא ןעטלַאהענּבָא ןעגיטש יד ףיוא טירט עלענש ןעּבָאה גנולצולּפ
 -ןייא וליפַא ןיא רימ .,דרָאמטסּבלעז ןעגעוו ןויער םעד טנעמָאמ ַא
 ךיא סָאװ ,ןעסױטשעגנָא יאדוא ךיז טָאה עקלענַא זא ,ןעלַאפעג
 ץימע .רפרעד ןעטלַאהּבָא ךימ טציא סע טפיל ןוא ןָאט העג
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 רעד ףיוא ןוא רעמיצ ןיימ ןופ ריט יד טנעפעעג לענש טָאה רעּבָא
 "וצ ַא ,ןעפורעגסיוא טָאה סָאװ ,עמהומ יד ןענַאטשעג ויא לעוװש
 : םעטָא'נַא ןהָא ,עטשימ

 !ןערָאװעג קנַארק זיא עקלענַא ,רָאטקָאד ַא ךָאנ ףיול ,ןָאעל--
 סױרַא ץלַא ףֹּכית רימ ןיא ,רעטרעװ עגיזָאדיד טרעהרעד

 ןיא ןוא טוה ַא ןהָא עליו ןופ ןעפָאלעגסױרַא ןיּב ךיא .ןורּכז ןופ
 ןופ רָאטקָאד םעד טֿכַארּבעג ךיא ּבָאה םורָא העש לעטרעפ ַא
 רעד .ןעועג רעטֿכײל ןיוש זיא ץעקלענַא ,לעטָאה סרעגיּביורטש
 ןעּבילּברעפ ןיִּב ךיא ןוא רעמיצ ןיא רהיא וצ ןײרַא זיא רָאטקָאד
 -ערפֿפָאנ ןעמונעג ךיז ןוא עדנערַאװ רעד ףיוא ןעמהומ רעד טימ
 ,ןהעשעג זיא סָאװ ,רהיא ייּב ןעג

 --,ןעפורעגנָא ךיז יז טָאה--,קירוצ העש עּבלַאה ַא טימ--
 רימ זַא ,טֿכיזעג טרעקַאלפוצ ַאזַא טימ טרהעקעגמוא עקלענַא ךיז טָאה
 רעּבָא ?ןהעשעג רהיא טימ זיא סָאװ :טגערפעג דלַאּב יז ןעּבָאה
 ?!טשינרָאג !טשינרָאג, :טרעפטנעעג גידלודעגנוא יװ ױזַא טָאה יז
 רעֶּבָא ,גיטֿפיר טשינ ןיא סָאד זַא ,רָאלק ןעוועג ןיא סע רעּבָא
 זיא סָאװ ,ןעגָאז רהיא לָאז יז ,ןענַאטשעגּבָא טשינ זיא רעטומ יד
 העז סנױזַא סָאװ ,טגערעגפיוא רהעז עקלענַא ךיז טָאה ,רהיא טימ-
 :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ןוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ רהיא ןיא ךיא
 -ַאפעגנײרַא יז ןיא םעדכַאנ ??עלַא ָאד ךימ ןעשטומ סָאװרַאּפ,
 רהעז ךיז רימ ןעּבָאה .טרימזַאּפס טָאה ןוא קיועטסיה ןיא ןעל
 ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ריד וצ ןעפָאלעגקעװַא ןיִּב ךיא ןוא ןעקָארשרעד
 .טנע ךיז ןוא טנייועג ,ךעּבענ ,טָאה יז .רעּבירַא ןיוש זיא סָאד
 ,.י"שעג ןוא סעּכ רהיא רַאפ טגידלוש

 רהעז םהיא טָאה יז זַא ,עמהומ ,רהיא טניימ עשזיןיוש--
 !ביל

 רהיא זיא רע לייוו ,ּביל םהיא טָאה יז !רהעז ,רהעז ,ָא--
 ךיז ןעהיצעּב רימ סָאװ ,םהענעגנָא טשינ רהעז ןיא רהיא ןוא ןַאמ
 ,םהיא וצ טֿכעלש

 טױל ? םהיא וצ טכעלש ךיז טהיצעּב רעװ ,עמהומ ,רעּבָא--
 .רָאג סָאד ןוא ,םהיא טימ ךילקילגמוא טושּפ יז זיא ,גנוניימ ןיימ

 -נעעג עמהומ יד טָאה--!ןופרעד ןעטיהסיוא יז לָאז טָאג--
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 רעּבָא ,ךודש ןערעסעּב ַא ןָאט טנַאקעג טָאה יז ,סיוועג --.טרעפש
 ,רע זיא ן'עקלענַא וצ ?ןיקצימָארק ןעגידלושעּב ןעמ ןָאק סָאװ ןיא
 טשינ םהיא ןָאק רעטומ יד ,תמא ..ןעדנוּבעגוצ רהעז ,גיטנעק
 ףיא ןוא ,ָאכולג טוג סָאד טפיקרעפ טָאה רע סָאװ ןייז-לחומ
 בָאה רעּבָא ךָאד ,ןעסעגרעפ טשינ לָאמנײק ךיוא םהיא סע לעוז
 ,טגידייטרעפ קרַאטש םהיא טָאה עקלענַא יװ ,טרעהעג ךיא

 ?גנוגייצרעביא רענעגייא רהיא ןעגעג ,,ןךילגעמ--
 יז זַא ,זייוועב רערעסערג ַא ךָאנ זיא סָאד .ױזַא ןייז לָאז--

 ,סָאד טכעלש זיא ,וטסהעז ,ןעטפעשעג עגייז טימ .י7 םהיא טָאה
 ןעגיפעג יז דמעמ ַא רַאפ סָאװ ןיא ,טשיג ָאד סייװ רעגייק סָאװ
 יןיוש רעֹּבָא .רעטומ סעקלענַא רהעז טגיהורנואעב סָאד ןוא ,ךיז
 ןױש ריד ךיא ּבָאה ,סגעגירעּביא ?קילג תורישע ןיוש זיא עשז
 טסעװ וד ןוא ןעסעגרעפ טשינ ךיא לעװ ץעקלענַא זַא ,טגָאזעג
 .ילרעד טסעװ ,רהָאװ טשינ .ןעבױלרעד אמתסמ ךיוא רימ סע
 ,רהיא וצ עגונּב טֿכילפ עסיוועג 8 ןעגָארט ,ןָאעל ,עדייּב רימ ?ןעּפ
 יָאז רימ ,טנידרעפ סָאװ ,ןעזעוו ביל אזַא ויא יז זַא ךָאג טרפב
 ,ןייז'ברקמ יז ןעל

 ,ךייא טימ ןעדנַאטשרעּפנייא ךיא ןיּב ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ--
 רעּבירעד ןוא רעטסעװש ןייק טשינ ּבָאה ךיא .עמהומ ערעייש
 .לַּכ ,גרָאז רעלעירעטַאמ ןופ ןעסיוו טשינ לָאמנײק עקלענַא טעוו
 | ,בעל ךיא ןמז

 עמהומ יד טָאה .,ןצברַאטש גיהור ןענָאק ךיא לעװ ױזַא --
 = || ,טרעפטנעעג

 סָאװ ,רָאטקָאד רעד רעּבָא ,ןעמוגעגמורַא ךימ טָאה יז ןוא
 טימ .סעומש ןעגידרעטייוו םעד טרעטשעג טָאה ,ןעמוקעגניירא זיא

 עניילק ַא .טגיהורעב ןעצנַאגניא זנוא רע טָאה רעטרעוו עֿבילט
 ןעּבױהנָא םייּב טפָא רהעז ָאד טפערט סָאװ ,גנורעדורוצנעוורעג
 געט עלילטע ףיוא הקספה ַא ןעֿכַאמ ןעמ ףרַאדעּב .ןעדָאּב ךיז
 רעד .רָאג סָאד ןוא ,טפול רעיירפ רעד רעטנוא רהעמ סָאװ ןיי
 טעװ ץלַא ןֹוא תוחוּכ גונעג ןַאהרַאפ ,רעטנוזעג ַא זיא םזינַאגרָא
 ,ןעטסעב םוצ ןעגידנע ךיפ

 םעד טּפָאטשעגנָא ױזַא ךיא ּבָאה רעטרעוו עגיזָאדיד רַאֿפ
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 ףױא טוה םעד ןָאטעגנָא טשרע טָאה רע זַא ,ענעשעק סרָאטקָאד
 ןופ רהָאי עכילטע טפיקרעפ טלָאװ ךיא .ןַאקרַאּפ טייז רענעי
 ןעשוקסיוא ,ןעקלעֿנַא וצ ןהעגוצ ןענָאק לָאז ךיא ,ןעּבעל ןיימ
 ךיא טָאװ ,עטֿכעלש סָאד רַאפ ןעגידלושטנע ךיז ןוא סיפ יד רהיא
 ןייז רהיא לָאז ךיא ,ןערָאװשעג ךימ ּבָאה ךיא .ןָאטעג רהיא ּבָאה
 .-ערפיוא טשינ ךיז ,ןץיקצימָארק ןענָארטרעביא גידלודעג ,דניירפ ַא
 ,לרוג ןערעװש ןיימ ףיוא ןעגָאלק טשינ ךיז וליפא ,ןעג

 ַא ןופ טרהעקעגמוא יקצימָארק ךיז טָאה גָאט ןעּבלַאה וצ
 -עג דלַאַּב בָאה ךיא .גרעוװרעזיק םעד רעּביא ריצַאּפש ןעטייוו
 א ןוא ערעכילדניירפ ַא םהיא וצ גנוהיצעב ןיימ ןעֿכַאמ טבורּפ
 -טימ ןופ קורדסױא'נַא רַאפ ןעמונעגנָא סע טָאה רע .ערעגיצרַאה
 ךעצנַאג א .רַאפרעד ןעוועג רַאגקנַאד רהעז רימ זיא ןוא להיפעג
 ףהיא טימ ןעמַאװצ ץעקלעגַא ןעּבענ טכַארּברעפ ךיא ּבָאה גָאט
 םיױרַא ןוא ןָאטנָא ךיז טלָאװעג יז טָאה גָאט ןעּבלַאה ךָאנ ,רעטומ
 ,טּבױלרעד טשינ רהיא סע טָאה ןעמ רעּבָא ,ןעסיורד ןיא לעסיג א
 ,םעד ןעגעוו ןעגערוצפיוא ךיז טבױלרעד טשינ ךיוא רימ ּבָאה ךיא
 .ּבֶא ןעגנולעג ןעּבעל ןיא לָאמַא רימ ןיא יצ ,טשינ קנעדעג ךיא
 ,לָאמ סָאד יװ ,ןוחצנ ןעסיורג ַאזַא ךיז רעּביא ןעטלַאהוצ

 "יערעייט ןיימ ,ריד רַאפ זיא סָאד, :טגָאזעג ךיז ּבָאה ךיא
 . ,גנומיטש עשירַאנ א סיּפע טאהעג ךיא ּבָאה גָאט ןעצנַאג םעד
 ךָאנ ןוא .דניק ןיילק ַא יװ ,ןענייו טלָאװעג רדסּכ ךיז טָאה רימ
 ףס ַא טּפַאשרעפ ָאד בָאה ךיא ןערהערט יד ךימ ןעקיטש טציא
 .ןיז וצ רעהעג סע יװ ,הבושּת ךיא וט רֹעֹּבָא רָאפרעד ,תורצ

 .ילוי ןעט-5 םעל

 יד יה ,גיהור ןערָאװעג זיא ןענוגערפיוא עטצעל יד ךָאג
 ןופ טיירפעב ךיז ןעּבָאה סנעקלָאװ יד .םרוטש א ךָאנ טייקגיהור
 .שייפ ייס ,שילַארָאמ ייס ךַאװש ךימ להיפ ךיא .עיוטקעלע
 ןײלַא ןעבילברעפ רימ ןענעז הירפרעדניא ,רעסעּב זיא ן'עקלענַא
 -גיו ם'ניא טצעזעגרעדינַא ןעקלענַא ּבָאה ךיא .עדנעראוו ןץ'פיוא
 ."תירפ יד תמחמ ,ףרַאש ןעמייַאװ ַא ןיא יז טליהעגנייא ,לחוטש
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 ןרהיא וצ ןעפורעגנָא ךימ ּבָאה ןוא ,עטלַאק ָאד ןענעז סנעגרָאמ
 ,ךיד ךיא טעּב ןעצרַאה ןצנַאג ןופ ,עקלענַא ערעייט ןיימ--

 ףלמ ייז ,רעטרעוו עגיטכעג יר רַאֿפ ןייז.לחומ רימ טסלָאז יד
 לָאמנייק "יס.יוו-ייס רימ סע לעװ ךיא לייוו ,סעגרעפ ןוא לחומ
 ,ןייז-לחומ טשיג

 ,דגַאה יד ןעגיוצעגסױא רימ יז טָאה ,רעפטנע'נַא טָאטשנַא
 .עב בָאה ךיא ,ןעּפיל יד טימ ןעקנוזרעפ ןיב ךיא רעכלעוו ןיא
 ףימ לָאז ךיא ידכ ,טפַארקסנעליװ עצנַאג ןיימ ןעדנעונָא טפרָאד
 רעד ןעװעג זיא סיורג "ֹזַא ,לוק ןמיוא ךיוה ןעגייוועצ טשינ
 סע טָאה עקלענַא ,קילגמוא ןיימ ןוא עּביל ןיימ ןעשיװצ םוחֹּת
 ףהיא ןעמונעגוצ רלַאּב טשינ טָאה יז תמחמ ,טריּפשַעג קרַאטש
 ףשפא טָאה ןוא ןעשרעהעב טבורפעג ךױא ךיז טָאה יז .דנַאה
 ןעגיױצעג טָאה סָאװ ,להיפעג סָאד ןעטלַאהנייא טלָאװעג ךיוא
 -יצעגפיוא ןעּבָאה טסורּב ןוא ולַאה רהיא ,רימ וצ ץרַאה רתיא
 ןופ טלַאװעג טימ ןעסירעג ךיז טלָאװ ןייוועג ַא וו טקנוּפ ,טרעט
 רהעמ ביל יז ּבָאה ךיא זַא ,טלהיפעג ךָאד יז טָאה .המשנ רהיא
 טפָא טשינ ןעמ טהעז ץּביל ַאזַא וַא ,טלעװ רעד ףיוא ץלַא ןופ
 ןעצנַאג ןפױא קילג ןופ רצוא'נַא ןיז טגָאקעג טלָאװ יז ןוא
 ,ךעבעל

 סָאד ןוא טשרעהעּב ןיש ךיז יז סָאה םורַא טונימ ַא ןיא
 טנָאקעג ןעמ טָאה טציא ,גיהור ןהעזעגסיוא ןיוש טָאה טכױעג
 ,טייקסטוג ןוא הענֿכה רהיא ןיא ןעקרעמ

 --ןױהָאװ טשינ ,םולשּב ןעּבעל ןיוש רימ ןעלעוו טציא--
 | ,ןָאטעג גערפ ַא עקלעגַא טָאה

 ,טרעפטנעעג ךיא ּכָאה ָאי--
 ?גידגעטש ףיוא ןיוש ןוא--
 טסײװ רד ןל'כאלמ ןיימ ,ןרעפטנע ריד ךיא לָאז סָאװ--

 | ,,,רָאפ-טמוק רימ ןיא סָאװ ,רעסעב ךָאד
 ףי טָאה יז רעּבָא ,טלעּבענרַאֿפ ךיז ןעּבָאה ןעגיוא ערהיא

 ,טשרעהעֿב
 ַאוַא טזיב וד--.טגָאזעגסױרַא יז טָאװ--!טוג יא טציא-- |
 | ,,,רֶאטג



 ששטיולעקנעש קירנעה

 ,וטסייוװ---,טגערעגפיוא גיטכירעגפיוא ךימ ךיא .ּבָאה--?ךיא--
 ךיא טלָאװ ,ןערָאװעג קנַארק טשינ ןעטכענ טסלָאװ וד ןעװ זַא
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 ךלַאּב ּבָאה ךיא תמחמ ,טגידנעעג טשינ ּבָאה ךיא רעּבָא
 טייז ןיימ ןופ ךילרהע טשינ ןעװעג טלָאװ סע זַא ,ןענַאטשרעּפ
 ויא סָאד ,סעקנושַארטס ןוא קערש ףךרוד רהיא ףיוא ןעקריוו וצ
 ,ךָאנ טרפּב ,טמעשרעפ ךימ ּבָאה ךיא ,עבט ןיימ ןעװעג טשינ
 טקוקעגנָא ףוַאש ךימ טָאה ,ןערָאװעג גיהורנוא דלַאּב זיא יז זַא
 : ןָאטעג גערפ ַא ןוא

 לןעגָאז טלָאװעג רימ וטסָאה סָאװ--

 סע סָאװ ,סגױזַא סָאװטע ןעגָאז טלָאװעג ריד ּבָאה ךיא--
 ןיש ןיא סָאװ ןוא רימ רַאפ טסַאּפעג טשינ רהעז ךיז טלָאװ
 ,גיטכיו טשינ ,סנעגירעביא ,טנייה
 ףיא לעװ טשינַא ,ןעסיוו סיואכרוד ןומ ךיא ,ןָאעל ,ןייג-- :
 .ןעּבָאה טשינ הור טֹונימ ןייק

 טגעלעגפיורַא ןוא קָאל ַא ןעגױצעגסױרַא רהיא טָאה דניו רעד

 רעד טימ ןוא ןעביוהעגפיוא ךימ ךיא ּבָאה ,ןערעטש ן'פיוא םהיא
 טגעלעגסיוא םהיא ךיא ּבָאה ןעמַאמ ַא ןופ טייקכילטרעצ ןוא גרָאז
 :טגָאזעג ךיא ּבָאה ייּברעד ןוא ,לעּפעק רהיא ףייוא

 ,סָאד ןעגָאז וצ טשינ ךימ גניוװצ ,עקלענַא עּביל ןיימ---
 ,הור ןייד טרהירעּב ךַאז יד ביֹוא .ןעגָאז טשינ ףרַאדעּב ךיא סָאװ
 -עג ךיז ןעפרַאד טשינ וטסעװ רהעמ זַא ,טרָאװ ַא ריד ךיא ביג
 | ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעגיהורנוא

 :רימ ףיא ןעגיוא יד ןעּביוהעגפיוא טָאה יז
 ?טרָאװ ןייד רימ טסיג--
 -יל ןעגיזָאדמעד ןיא רָאּפ טרָאד טמוק סָאװ !ּביג ךיא---

 ?לעּפעק ןעּב
 ןערָאװעג ןעסירעגרעּביא זיא סעומש רעגידרעטייוו רעד

 .ףירּב עפוק עצנַאג ַא טֿכַארּבעג טָאה סָאװ ,רעגערטפירב ן'כרוד
 ןעקלעגַא וצ ,חרומ ןופ ןיקצימָארק וצ ףירב ןעוועג ןענעז סָאד
 טפירשדנאה ןייז טנָאקרעד  ּכָאה ףךיא) סיקסניטַאינש יד ןופ

 טָאה ערַאלק עטוג יד ,ן'ערַאלק ןופ רימ וצ ןוא (טרעװנָאק ן'פיוא
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 קרַאטש ךיז ײז טָאה רעבָא רַאפרעד ,ךיז ןעגעװ ןעּבירשעג גינעוו
 ךיא וַא ,ץעקלעגַא טגָאזעג ּבָאה ךיא .רימ ןעגעװ טגערטעגֿכָאנ
 ,טָאה סָאװ ,עקלענַא ןוא ,ץערַאלק ןופ ףירּב א ןעמוקעּב ּבָאה
 טָאה הנוא ןעשיװצ םולש םעד ןעקרַאטשרעּפ טלָאװעג ,גיטנעק
 טשיג ךיא ןיּב ,רעדיװ ,ךיא .ץערַאלק טימ ןעפרָאװעגפױא רימ
 טָאה יקסגיטַאיגש זַא ,טגָאזעג ּבָאה ןוא גילעטשרעטניה ןעבילבעג
 טונימ ַא ןיא .ּפָאק םעד ןערָאלרעֿפ רָאג טייצ עטצעל יד םיּפע
 ,טסַאּפשעג ןוא טכַאלעג עדייב רימ ןעּבָאה םורָא

 =צסיא ךיז טערַאטס שנעמ רעטסכילקילגנא עמַאס רעד

 ןוא ,םירוסי ענעגייא ענייז ןופ וליּפַא קילג ןעּפָארט ַא ןעשטעווק
 ,קילג ןעגיזָאדמעד ןופ ןעטָאש ַא רַאֿפ ןָא ךיז רע טּפַאֿפ רעבירעד
 ףעניטלַאװעג רעגיזָאדרעד זַא ,ןיער רעד ןייא רימ טלַאֿפ רעטפע
 טבײלברעפ טױט ןֿכָאנ ךיוא זַא ,ןייוועּב א זיא קילג ךָאנ גנַארד
 סעירָאעט עשיטסימיסעפ עלַא יד זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ,סיּפע זנוא
 טסיירט ַא ךָאד טגיל סע לייוו ,גנַארד ןעגיזָאדמעד ןופ ךיז ןעמהענ
 עלַא ןופ ןייּפ ןוא םירוסי ןעגעװ סעלומרָאפ עשיפָאזָאליפ יד ןיא
 .ןעשנעמ

 .ילוי ןעט-7 םעד

 .ןעּביל וצ גיהעפ רעּבָא ,טעשטעילַאקוצ זיא ץרַאה ןיימ
 טשינ טלָאװ ךיא ןעו ,ןץיקסניטַאינש ךיא העטשרעפ טציא טשרט
 י'ףעפ זיא סָאװ ,העד רעטלעטשעג-טשינ ַא טימ שנעמ א ןעװעג
 גנוריזילַאנַא רעד טימ ןוא גנוריזילַאנַאטסּבלעז ,םזיציטּפעקס טימ טימס
 "עג טלָאװ עּביל ןיימ ןעוו ,גנורזילַאנַאטסבלעז רעגיזָאדרעד ןופ

 ןיא ןענופעג ךיא טלָאװ ,עֿכילצעזעג 8 ןוא עכילריטַאג ַא ןעוו

 ךיוא ךיז ןעטלָאװ סע רעֿפלעװ ךָאנ ,עמגָאדסנעּבעל ןיימ ן'עקלענַא

 ;ךילגעמ .טשינ םייװ ךיא רעּבָא .סעמגָאד ערעדנַא יד ןעגיוצעג
 ןירעד זַא ,ךילנעמ ,םורק יװ שרעדנַא ןעביל טשינ ןָאק ךיא זַא

 וַא ,גונעג זיא סע רעּבָא ,ןעּבעל םוצ טייקגיהעפ-טשינ ןיימ טגיל

 "עג ויא ,גנוטער ןוא דנוזעג ןיימ ןייז טפרַאדעב טָאה סָאװ ,סָאד

 ענדָאמ ַא ,גנולייטרוארעפ ןוא טײהקנַארק עֿכילברעטש ןיימ ןערָאװ
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 ךיז טָאה סע .ןופרעד טנערָאװעג ךימ ןעמ טָאהי טּפָא יװ ,ךַאו
 רימ טימ סָאװ ,ןהעזעגרָאפ ןעּבָאה ןעשנעמ זַא ,ןעטכַאד טנָאקעג
 .ןעריסַאּפ טעוו

 ךיא ןעוו ,טלַאמעד ךָאנ זַא ,רעטפע ךימ ןהָאמרעד ךיא
 -ַאינש רימ טָאה ,סעסיװעד יד ייּב ,ילעּפ ןיא טכַארּברעפ ּבָאה
 וד .ןעסקַאװסױא סיּפע ףרַאדעּב ןעּבעל ם'נופ, :ןעּבירשעג יקסניט
 סיּפע ןעסקַאװסױא טשינ לָאז ןעּבעל ןייד ןופ וַא ,ךיד ערַאטס
 *.עטנהָאנ יד רַאפ ןוא ריד רַאפ קילגמוא'נַא ןייז לָאז טָאװ ,סגױזַא
 -עג טשינ ןעמ טָאה ךָאד ,רעּבירעד טֿכַאלעג ךיא ּבָאה טלָאמעד
 רעטָאפ ןיימ .ןהעזועגסױארָאפ טָאה רע יװ ,ןהעזטיוארָאפ טנָאק
 טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ױזַא טדערעג לָאמ עכילטע רימ טימ טָאה
 ןופ טליהרעפ סָאװ ,גנַאהרָאפ םענעי ןעֿכָאטשעגֿכרודַא קילּב ן'טימ
 .ןעגנורענירע עגיזָאדיד טעפשדוצ ןעמוק ,רעדייל .טפנוקוצ יד זנוא
 רעּבָא ,ןעמוקסױרַא טשיגרָאג טעװ תונויער יד ןופ זַא ,סייוו ךיא
 תונמחר ּבָאה ךיא תמחמ ,ייז ןופ ןעטלַאהּבָא טשינ ךימ ןָאק ךיא
 יז טלָאװ רימ טימ .ץעקלענַא רעּביא יװ ,ךיז רעּביא ױזַא טשינ
 ךיא ,ץיקצימָארק טימ רעדייא ,רעֿבילקילג לָאמ .טרעדנוה ןעוועג
 -עג רעד טול ,ךיא טלָאװ ּבוהנָא ןופ זַא ,ןייז-רעשמ וליפא ןָאק
 ךס ַא רחיא ןיא ןענומעגסיוא ,ץלַא ןיא ךיז ןעלגירג וצ טייהנהעוו
 טַאהעג ביל יז טלָאװ ךיא ןַא ,ךיא להיפ רעבָא ךָאד ,תונורסח
 טלָאװ םעדכָאנ ןוא עגיימ ןערָאװעג טלָאװ יז ,ןעצרַאה ןצנַאג ןופ
 תונורסח ערהיא ףיוא ,םזיאָאגע ןיימ ןופ ערעפס רעד ןיא ןיירַא יז
 ךז ןוא ,ןעטײקֿפַאװש ענעגייא עניימ ףיוא יו ,טקוקעג ךיא טלָאװ
 -ורפט טעװ רע םגה ןוא ,לחומ ץלַא גידנעטש שנעמ ַא זיא ןיילַא
 טשיג רע טעװ ךָאד ,ענייז ןעטפַאשנעגייא עכנַאמ ןעריקיטירק ןעב
 טזייווע סָאד ןוא ,דנַאטשלױאוװ ןייז רַאפ ןעגרָאז וצ ןערעהפיוא
 ,רעייט רחעז ,רעהירפ יו ,ךיז זיא רע זַא

 ,רעייט רהעז ןעזעוװעג עקלענַא ךיוא רימ טלָאװ םורַאוזַא
 טלָאװ ,רימ ןופ רענעמָאקלָאפ לָאמ טרעדנוה זיא יז יװ ױזַא ןוא
 ייא רעטסעב רעד ןוא ץלַאטש ןיימ ןערָאװעג טייצ רעד סימ יז
 ויא יז זַא ,טנעקרענָא טלָאװ ךיא ,חמשנ ןיימ ןופ לייש רעטסלעד
 ןוא הנומא ףהיא ןיא ןיירַא טלָאװ ףךיא ,קיטירק ןיימ רעסיוא
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 | .טעװעטַארעג ךיז םורָאוזַא טלָאװ
 .ןערָאװעג ןעבראדרעפ ,ןעגנַאגעג ןערָאלרעפ זיא ץלַא סָאד

 ןיא רימ רַאפ ןוא עידעגַארט ַא ןיא רהיא רַאֿפ טלעדנַאװרעּפ ךיז

 .עידעגַארט א ןיא ךיוא טימרעד ןעמַאזוצ ןוא טטֿפעלש

 ,ללוי ןעטײ8 סעישי

 ןעטכעג ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד טנעיײלעגרעּביא ּבָאה ךיא

 עטצעל יד טשַאררעּביא סרעדנוזעב ןעּבָאװ ךימ ןוא ןעבירשעג:

 ךילצעזעג א ןעוועג טלָאװ לחיפעג ןיימ ןעװ זַא ,ךילמעג ,רעטרעוו

 טָאה יַא ןוא גנוטער ןיימ ןערעװ טנַאקעג סע טלָאװ ,להיפעג

 טשיג ןָאק ךיא ..טטֿכעלש ןופ לָאװק א ןיא טלעדנַאװרעפ סע ךיז

 עּביל יד ןָאק יא יװ ,קנַאדעג ןעגיזָאדמעד טימ ןערעוו הבשומ

 ,טטכעלש ןופ לַאװק ַא ןענעפע ,עקלענַא יװ ,ןעזעוו ןייר אזַא ּוצ

 עּביל ןיימ :עזַארפ ןיא טימ ןעשטייטרעפ ךיז טזָאל ץלַא רעּבָא
 ןעבעלנייא ךיז ןעמ זומ טקַאפ ןעגיזָאדמעד טימ .עמורק ַא זיא

 םעגיײפַא טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעטריזיליוויצ א ,רימ ןעוו

 סָאװ ,ןעשגעמ א ,ךילדניפמע ךילנהעהעגנוא !יא ןוא קַאמשעג

 ױַאפרעד ןיוש טקעדָאקילַאנימירק ן'טימ םכסה ןעלופ ןיא טפעל
 םתיא ןעּביולרעד ןעטֿפַאשנעגיײא עשילַארָאמ ענייז לייוו . ,ןילַא

 ץימע טלָאװ רימ ןעוו ,טרָאװ ןייא טימ ,שרעדנַא ןעבעל וצ טשינ

 יװ ,םעד ןעגעװ ןעטכַארט טֿכַאנ ןוא גָאט לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג

 "נעמ ַא -.החיצר ןופ ףליה רעד טימ וליפא ---ןעגיטייועב וצ יזַא

 יַֹעג ןעשנעמ ַאוַא ךיא טלָאװ ,געװ ןיא רימ טהעטש סָאװ ,ןעש

 .וצרעד ןעגנַאגרעד ךיא ןיִּב ךָאד ןוא ,ןעטקיררעפ ַא רָאפ ןעטלַאה

 יד רימ ןופ קעװַא-טמהענ ,ןיש םעד רימ טלעטשרעפ יקצימָארק-

 רע לייװ ,ןעּבעל טשינ ןָאק ךיא ,טפול ןוא רעסאוו סָאד ,דרע

 ,טיוט ןעגעוו ןויער ַא ןייא רעטפע רימ טלַאפ רעבירעד ןוא ,טנעל-

 ןופ גנאיירפעב עגידנעטשלופ ןוא עכַאפנײא ןימ א רַאֿפ סָאװ

 סיהוסי עלַא וצ ףוס רעכילריטַאנ ןימ ַא רַאפ סָאװ ,תועינמ עלַא

 טשינ !קעװַא-טּברַאטש ןוא טמהענ רע ןעװ ,ןעזעװעג סע טלָאוװ

 רעריזיטָאנּפיה רעד בוא זַא ,ןעלַאפעגגיײא ןיוש רימ זיא לָאמ ןייא
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 .טמָאלש םוידעמ רעד ןוא "!ףָאלש , :םוידעמ ןייז וצ ןעגָאז ןָאק
 .קרַאטשרעפ ַא ךָאנ ,טפַארק ענעגייא יד לָאז סָאװרַאפ ָאט ,ןייא
 ףיא ?גיּביא ףיוא ןעצימע ןרעפעלשנייא ןענָאק טשינ ,ערעט
 .רעד ןוא םויטָאנּפה ןעגעװ רעֿכיּב עכילטע ןעבירשעגסיוא בָאה
 ןוא "!ּברַאטש , :ן'יקצימָארק וצ קילב רעדעי ןיימ ןיוש טגָאז לײװ
 יקצימָארק טלָאװ ,ןעװעג גונעג טלָאװ זָאנּפיה רעגיזָאדרעד ןעוו
 .רעד .טלעװ רענעי ףױא טלעקעטעגרעּבירַא ךיז גנַאל ןיוש

 -סיוא ךיז טלהיפ יקצימָארק גַאזַא טַאטלװזער רעד רעּבָא ןיא לייוו

 סעקלענַא ןייז טעװ ןוא ןַאמ סעקלענַא זיא ןוא טוג טנעֿפײצעג
 ריא הנוּכ ןיימ זַא ,גנוגייצרעביא יד רעּביא-טּביילּב רימ ןוא ןַאמ
 ףימ טכַארעּפ ךיא ןוא ךילרעכעל ןוא סואמ יװ ,שירעכערפרעפ ױזַא
 | ,רַאֿפרעד

 ךעריזיטַאנטיה וצ טשינ הימ סע טרעטש ןעגעוװטסעדנופ
 עטֿבישעג ענעגייא יד רעדיװ זיא סָאד .רעטייו ךיוא ן'יקצימָארק
 ךעדנעװ ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעטנעגילעטניא םענעי טימ
 ןעּבַאה םיריוטקַאד יד לייוו ,תואופר *עקסּבַאּב, ןוא רעפערט וצ
 "מוא ליה ףךיא ,טײהקנַארק רערעװש ַא ןיא טזָאלעגרעּביא םהיא
 ךָאנ ךיא העז רעבירעד ןוא ,זָאנּפיה ךרוד רענגעג ןיימ ןעגנערּב
 סעדעי וַא ,ןייז-הדומ ךימ ןומ ךיא .טייקגיטשינ ןיימ רעֿכילטיײד
 ,םעד ןעגעװ זױלּב ךיא טכַארט ,ןילַא ביילברעפ ךיא ןעוו ,לָאמ
 ןוא ןעשנעמ ןעטסַאהרעפ םעד געװ ןופ ןעסױטשוצּבָארַא ױזַא יו
 -עג טָאװ ,לעטימ ןעדעי ןעדנעװעצנָא ןלעּב א ךיא ןיּב ייּברעד

 ןעשנעמ ם'נופ תושר ןיא רָאנ ךיז טניפ
 -רעד טלָאװעג סױאֿבױד םהיא ךיא בָאה טייצ עגנַאל ַא

 עקלענַא ,ששינ ךיז גוט געוו ַאזַא רעּבָא .לעוד ַא ףיוא ןענע'גרה
 סָאװ ,ןעשנעמ ַא טימ ןעּבָאה-הנותח טנָאקעג טשינ ןפוא-םושּב טלָאװ -

 -עג 8 יװ ,ךיא נָאד רעּבירעד ןוא ,ןַאמ רהיא טע'גרה'רעד טָאה
 .ןעלטימ ערעדנַא ןופ ןעטֿכַארט ןעמונעג ,רעֿפערּברעּפ רעכילנהעוו

 ףסַא ןעניפעגוצסיוא ןעגנולעג זיא רימ .,ךַאז עכילרעדנואוו 4 ןוא
 טנָאקעג טשינ לָאמנייק ייז טלָאװ טֿכירעג סָאד סָאװ ,ענױזַא ןעלטימ
 .ןעקעדטנע

 'ףיז ןָאק יקצימָארק !עירָאעט ןױלּב !תושּפט !ןעטײקשירַאנ
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 טשיג לָאמגייק ןעלעוו ןעקנַאדעג עגיוװַא תמחמ ,ןעבעל גיהור ץנַאג

 -רעד טשינ םהיא לעװ ךיא .םישעמ ןיא ןערעוװ טלעדנַאװרעּפ

 לעװ דרָאמ ן'רַאפ זַא ,טסואוועג וליפַא טלָאװ ךיא ןעו ,ןענע'גרה

 רימָאל ,דרָאמ ן'רָאפ יװ ,רהעמ טשינ ךילטרָאװטנַארעפ ןייז ךיא

 ןעװ ,טע'גרהרעד טשינ םהיא טלָאװ ךיא ,ןיּפש ַא ןופ ,ןעגָאז

 סע ראו ,לעוניא'נַא ףיא ץעגרע טגיואועג וליפֲא ןעטלָאװ רימ

 טלָאװ ןעמ ןעװ ,ךָאד ןוא ,ןעשנעמ ןופ רכז ןייק ַאטשיג זיא

 לֵצֹּפְע'גַא יװ ,ןעּברַאש ןעכילשנעמ םעד ןעדיינשרעדנאנוט טגָאקעג

 ךיז טלָאװ ,תובשחמ ענעגרָאּברעּפ יד טרָאד ןופ ןעמעגסיורַא ןוא

 ,תומ םעד רימ טגָאנ ןעכערּברעפ ןופ םערָאװ רעד זַא ,ןעזיװעגסױרַא

 טלָאװ ךיא בוא זַא ,ךיא להיפ ךילטייד :רהעמֿכָאנ ןוא

 סָאד זיא ,ןיקצימָארק ןענעיגרה'רעד טנָאקעג טשינ ןפוא ןיאּב

 עשילַארָאמ עכױה יד ןעקריו רימ ףױא לייװ ,רָאפרעד טשינ

 יג "!ע'גרהרעד טשינ; :טָאּבעג ם'ניא ןעגיל סָאװ ,תודוסי

 -לָאװ ױימ לייװ ,רַאפרעד זיולּב טע'גרה'רעד טשינ םהיא טלָאװ ךיא

 ,סעיצידַארט עכילרעטיר יד ןופ םייריש יד טרעטשעג ןירעד ןעט

 ףיוא גיהעפ ןעוועג טשינ ןעטלָאװ ןעװרעג עטריניפַאר עניימ לייוו

 םעד ןופ קעװַא סייו-וצ ןיּב ןךיא לייװ ,טַָאט רעניימעג אזַא

 ךיא לייוו ,רַאפרעד ,טרָאװ ןייא טימ ,ןעשנעמ ןעדליו ןעטלארוא

 ע'גרה רעד שילַארָאמ רעּבָא ןָאט טנָאקעג טשינ שייפ סע טלָאװ

 טלָאװ יצ ,ךימ ךיא גערפ רעבירעד ןוא ,גָאט ןעדעי םהיא ךיא

 טהעטש סָאװ ,טכירעג ַא רַאפ רַאפרעד ןרעפטנע טפרַאדעּב טשינ ךיא

 יעֹּב טלָאװ ךיא יװ טקנּפ ,ןעטכירעג עכילשנעמ יד ןופ רעכעה

 } אטח ןעגיזָאדמער ןעגנאג

 ,ילוי ןעט-0 םעד

 ןעזיװעגנָא יקצימָארק טנייה רימ טָאה קעטָאילּביּב רעד ןיא

 ףילנהעװעגנוא'נַא טימ ןעגַאטשעג זיא סָאװ ,רעדנעלגנע'נַא ףיוא

 ייד ,עטכישעג רעייז טלהעצרעד רימ טָאה יקצימָארק ,יורפ רענעש

 -עג הנותח רעהירפ טָאה ןוא ןירעגעמור א זיא טייהנעש עגיזָאד

 -געלגנע רעד ןעֿכלעװ ייּב ,ןַאמלעדַא ןעטמירָארעפ ַא טיפע טימ טָאה
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 ּבָאה תוישעמ ענױזַא .עדנעטסָא ןיא טפיוקעג טושּפ יז טָאה רעד
 רימ טָאה יקצימָארק .ןעבעל ןיא ןהעצ לָאמַא טרעהעג ןיוש ןיא
 יד טפיוקעג טָאה ןעמ רעכלעװ רַאפ ,עמוס יד ןעפורעגנָא וליפֲא
 ַא טכַאמעג רימ ףױא טָאה גנולהעצרעד עגיזָאדיד ןֹוא ,סייהנעש
 סָאד ,סָאװ ,ונ :ןָאטעג טֿכַארט ַא ּבָאה ךיא .קורדנייא םעגדָאמ
 טָאה סָאװ ,םעד רַאפ רעסואמ ַא ,ךילריטַאנ ,"לעטימ ַא ךיוא זיא
 ַא ךָאד רעּבָא ,טפױקעג טָאה סָאװ ,םעד רַאפ ןוא טפיוקרעפ
 רחסמ ם'נופ ןעטיװ טשינרָאג יורפ יד ןָאק בגא .לעטימ רעטושפ
 -רעפ גידנעטשנא זיא.סע-יו ןעמ ןָאק ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןוא
 ,ןעריקסַאמ

 תונויער עגיזָאדיד ןעסַאּפוצ ןעמונעג ךיא ּבָאה גידנעליוו-טשינ
 ןיגע רעצנַאג רעד "!ןעגנילעג סע טעװ רשפא, .עגַאל ןיימ וצ
 יו ,טייז ןייא ןופ :ןעטייז ייוצ ןופ טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה
 .ייווצ רעד ןופ ,ןעקלענַא וצ גוצעּב ןיא עיצַאנַאּפָארּפ עכילסעה ַא
 רַאנ טשינ לעטימ ַא יװ--ןיקצימָארק וצ גוצעּב ןיא- טייז רעט
 .טגייפ עצנַאג ןיימ סיוא-טליפ סָאװ ,ַאזַא ךיוא רעֶבָא ,רעכילגעמ ַא
 -עגנייא טלָאװ רע ןעוו םורָאװ ,.םהיא וצ גנוטכַארעּפ ןוא טּפַאש
 -געטשלופ טלָאמעד ךיז טלָאװ ,רחסמ ןעגיזָאדמעד ףיוא ןעגנַאג
 טלָאװ סע ןוא ענייז טייהנײמעג עצנַאג יד ןעויװעגסױרַא גיד)
 ןוא דליו יװ ןוא שנעמ ַא רַאפ ןיא סָאד סָאװ ,ןערָאװעג רָאלק
 טימ ןעקלענַא ןעכַאמ וצ הנותח ןייז טפרַאדעּב טָאה סָאד עגושמ
 .ןױשרַאּפ ַאזַא

 רשֹּכ ןוא ןײר טלהיפרעד רלַאּב ךימ ךיא טלָאװ טלָאמעד
 יצ .ןץעקלענַא םהיא יב ןעמהענוצּבָא ןעגנוגנערטשנָא עניימ ןיא
 ,עגַארפ ַא יא סָאד טָא ?ףױרעד ןעגנַאגעגנייא רעּבָא רע טלָאװ
 רעבירעד ןוא טנייפ םהיא טסָאה וד, :טגָאזעג ךיז ּבָאה ךיא
 ".עטכעלש סָאד ןיולּב םהיא ןיא וטסהעז

 יצ ךיז ערַאטס ךיא תעשּב ,רעדיוו ,טייז רעטייווצ רעד ןופ
 -עגרעפ טשינ ךָאד ךיא ןָאק ,וויטקעיּבָא ץנַאג םהיא ןופ ןעטכארט
 ,הָאכולג טוג סָאד טפיקרעפ טָאה שנעמ רעגיזָאדרעד זַא ,ןעס
 ַא ןעקלעגַא ייּב טרַאנעגסױא רע טָאה ןעגעװ ערטיכ טימ זַא
 ,םינּפַא ,ןוא ,רעטומ רהיא ןוא ןעקלענַא טרַאנעגנָא ןוא טכַאמלָאפ
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 טשינ .הואּת עגיצנייא ןיז ןעוועג זיא דלעג וצ טייקגיריג יד זַא

 "א סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ ןעטלַאהעג םהיא בָאה ןיילַא ףיא רַאנ

 טקוקעג םהיא ףיוא ךױא טָאה יװַא .דלעג ףױא עגושמ טושּפ

 | .רעטומ סעקלענַא ןוא עמחומ יד ןוא יקסניטאינש

 ןערהיפרעד גידנעטש ןָאק טײהקנַארק עשילַארָאמ ןימ אוָא

 עניז ןופ ןעגנַאהענּבָא זיא ץלַא ,ךילריטַאג ,הדירי וצ ןעשנעמ א

 יז ןעהעטש סע יֹזַא יװ ,טשינ רעּבָא סייוו רענייק .ןעטפעשעג

 'סעב רעד ןיא זיא ץלַא זַא ,טגײמ עמהומ יד .ןעטפעשעג עג

 ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא זַא ,רעּבָא ןיימ ךיא ,גנונױרַא רעט

 ףרַאדעּב סָאװ ,גנומהעגרעטנוא'נָא סיּפע ןיא טגעלעגניירא רע טָאה

 ?ןייז ױזַא רעּבָא סע טעװ יצ .חיר סױרג ןעגָארטנײרַא םהיא

 רע טהעג רעּבירעד ןוא ,רעכיז טשינ ךָאנ זיא ןיילַא יקימָארק

 םוצ ףירב ןעצוט עצנַאג טקיש ןוא רעטרעדורוצ ַא םורָא גידנעטש

 .חרומ ןיא רעטערטרעפ ןייז זיא סָאװ ,ןיקסוװָאטסַאװֿב ןעגגוי

 ןעגױָאדמעד ייּב יקַאט זַא ,ןעלַאפעגנייא רימ זיא גנולצולפ

 לבו ןעװעטש סע יװַא יװ .ןהעגרעד ןעמ ןָאק ןיקסווָאטסַאװֿכ

 סע .טײצ ךט א ןעּבָאה ןעמ ףרַאדעג רעּכָא וצרעד .ןעטפעשעג -

 ךיא לעװ ,ןיוו ןייק ,גָאט א ףיוא ןערהָאּפ לעװ ךיא זַא ,ןייז ןָאק

 -רָאד טײּברַא סָאװ ןיקסוָאטסַאװכ ,רָאטקָאד ןטימ ןהעז ךימ

 יד .ןעסיװרעד סָאװטע ךימ ךיא לעװ םהיא ייּפ ,קינילק א ןיא

 "רעד .רעדנַאנײא ןעשיווצ ןערידנַאּפסערָאק רעֿפיז ןעזומ רעדירב

 יָארק יב טָאװטע ןעגיוקוצסױרַא ןערַאטס ךימ ךיא לעװ לייוו

 נָא טשינ ךיז לָאז רע ,גיטֿכױרָאפ רֶהֹעְז רעּבָא ,אפוג ן'יקצימ

 םהיא ךיא לעװ לּפיסדוק .ןעגרָאּברעפ טשיג ךיז לָאז ןוא ןעסיוטש

 ןעשיגעמור םעד ןעגעװ רע טֿכַארט סָאװ ,ןעגרָאמ ןָאט גערפ ַא

 ךיא !רעדנעלגנע םעד ּפייוו ןייז טפיוקרעפ טָאה סָאװ ,ןַאמלעדא

 גיצרעהנעּפָא ןייז ןעלעװ טשינ טעװ יקצימָארק זַא ,רעשמ ןיִּב

 .לעהוצ ךילגעמ טייוו יװ ןירעד םהיא לעװ ךיא רעּבָא ,רימ טימ

 ךימ ךיא לעװ ,ןעגָארעד טשינ טעװ רע סָאװ ,סָאד ןוא ,ןעפ

 8 ךימ ןּבָאה תונוּכ ןוא תוניער עלַא יד טָא .ןעסױטשנָא ןיײלַא

 ייטַאֿפ ןופ ךַאז ערעגרע ןייק ַאטשינ .טכַאמעג גידווערהיר לעסיּב

 ךימ טּפעלש סָאװ ,סָאד טוג רַאנ ויִא רימ רַאֿפ ןוא םירוסי עװ



 יש ילש ןעצ קידרעה ' 440

 ,דנַאטשיצ ןעוויסַאּכ ַא ןופ סױרַא
 - ,תוחפל ,וטסעוו טָא, :לָאמַאֿכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ רימ גָעז ךיא |
 ןעכורּפ סיּפע ,ןעמהענרָאֿפ סיּפע ןעגרָאמרעּביא רעדָא ןעגרָאכ
 ןופ .לעסיּב ַא ךימ טגיטפערק סָאד ןוא ?,להיפעג ןייד רַאפ ןָאט
 ןופ רעייפ ַא סיּפע ןיא ןיירַא ךיא לַאפ עיטַאּפא ןוצ טײקכַאװש
 ,תוצשחמ עניימ ןעגעוו ,ּפָאק ןיימ ןעגעו ךיז טלעדנַאה סע .םישעמ
 בָאה ךיא .טייקטהייוצ ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ךיז ןעניטעג סָאװ
 טַאטנעטַא םוש ןייק לעװ ךיא זַא ,טרָאװ ןיימ ןעּבעגעג ןעקלענַא
 בָאה געוסױא ןעגיזָאדמעד ןוא ןעּבעל ןיימ ףיוא ןעכַאמ טשינ
 רימ זיא ,פעל ךיא יו יױװזַא רעּבַא ,רהעמ טשינ ,ָאזלַא ,ןיוש ךיא
 ךיא ןעכלעוו טימ ,געװ רעגיזָאדרעד בוא .ןעּבעל וצ ךילגעמנוא
 -עג רהעמ סלַאפנעדעי רע זיא ,געוו רעניימעג ַא זיא ,ןהעג ליוו
 יישוַצ ייז ןומ ךיא ,רימ רַאפ רעדייא ,ן'יקצימָארק רַאפ ןיימ
 ןערב ךיא .רהיא רַאפ ךױא רָאנ ,רימ רַאפ זױלב טשינ עד
 סענַאװ עגיה יד ןופ הלועּפ ַא ןעּבָאה עלַא ,רעייפ ַא יװ ,תמאּב
 : ,ךיא טשינ רעּבָא

 !ש

 ,ילוי ןעט-10 םעד

 .געט עסייה ןַאהרַאפ ךיוא ןענעז ,ןײטשַאה ןיא ,ָאד וליפא
 רעדיילק ענױזַא :דיילק סייוװ א טגָארט עקלענַא !ץיה ַא רַאפ סָאװ
 ,סינעט-ןואַאל ןיא ןעליּפש ייז תעשּב ,סנירעדנעלגנע יד ןעגָארט
 שירפ ,טפול רעשירפ רעד ףיוא עװַאק רימ ןעקנירט הירפרעדניא
 טנעכייצ רעכילטיײיד .סענַאװ יד ןופ עקלענַא טמוק רעטנומ ןוא
 ם'נופ ףָאטש ןעֿכײװ םעד רעטנוא רעּפרעק רעקגַאלש רחיא ךיז
 עז ךיא זַא ,לעה ױזַא יז טֿפײלעּב טֿכילױעגרָאמהירּפ סָאד ,דיילק
 טקעדעּב סָאװ ,לעֿכוּפ סָאד ןוא ןעמערּב יד ןופ רָאה ןעדעי רהיא
 ןוא ,סַאנ יװ ױזַא ןענעז רָאה ערהיא .ךעלקעּב עטרַאצ ערהיא
 -צרַאװש יד ןוא רעלעה סיוא ייז ןעהעז ץנַאלג ןעגיזָאדמעד ןיא
 -ייר יו ,זיא יז גנוי יװ .לָאמ עלַא יװ ,רעגיטכיזכרוד ןעלּפַא
 עלַא ןענעז רהיא ןיא ,ןעפעל ןיימ זיא רהיא ןיא !ןעש"גידנעצ
 ןופ ןהעגקעװַא טשינ ןעו ךיא .ןערהעגעּצ ןוא ןעגנַאלרעּפ עניימ
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 !ןהעגקעװַא סשינ ןָאק ךיא--רתיא
 ןוא ץייר רתיא ןופ ענושמ רעװ ןוא רהיא ףױא קוק ךיא

 ןָאק סָאד .ןַאמ רהיא טציז ,רהיא ןעּבעג ,ָאד סָאװ ,סורדרעפ ןופ
 יבא ,ןרעהעג טשינ םענייק "ז לָאז ,ןעּבילב טשינ רעטײװ יױזַא
 עקלענַא טהעטשרעפ דַארג ןעסיועג ַא ויּב ,ץיקצימָארק טשינ

 ןעװרעג יד רימ טסע סָאװ ,ןייּפ םעד לאו רהעו

 -אוצ ןעניואװ סָאד רעּבָא ןַאמ םעד ביל טשינ טָאה יז

 ןיא םעד יב רעּבָא :ךילצעזעג רַאּפ יז טלַאה םהיא טימ ןעמ

 תמחמ ,ןייצ יד טימ ןעצירק "ימ ךיז טליװ םעד ןעגעוו קנַאדעג

 עגיזָאדיד טנעקרענָא יז סָאװ ,טימרעד זַא ,סױא רימ טוייװ סע
 רתיא וליפא ויִא סָאד ןוא .ןעצומשעּב ךיז יז טזָאל ,טייקכילצעזעג
 7 טעװ טלָאמעד ,ןעּברַאטש רעסעּב יז לָאז !טבױלרעד טשינ
 .רעפ ןַאמ רעכילצעזעג רהיא טעװ טלָאמעד תמחמ ,ןייז עניימ

 .עג ףהעמ ךיא ןיב רעּבירעד ןוא ,טשינ ךיא ןוא ,ָאד ןעּביילג
 .ןעֿפַאז ענדָאמ ףימ טימ ןעהעשעג לָאמלײט .רע רעדייא ,ךילצעז
 טעשטומעגסױא ןוא ךימ רהעז רעװ ךיא ןעװ ,רעגייטש ַא ,יוזַא

 גידנעטש טכַארט רע לייו ,רַאפרעד טגנערטשעגנָא--חמ ןיימ ןוא
 ,םיחטש עטמיטשעּבנוא עטייװ עגױזַא טהעז-,גנוטכיר ןייא ןיא
 רעװ ,ןהעז טשינ "יז ןעמ ןָאק דנַאטשוצ ןעלַאמרָאנ ַא ןיא סָאװ
 ףרוד זַא ןוא רימ וצ טרעהעג עקלענַא זַא ,רעֿכז גנולצולפ ךיא

 יז רֶעדָא עניימ ןערָאװעג יז ןיא ןעלטימ ערעדנַא רערָא עניװא
 -וצ ןעגיזָאדמעד ןופ ךיז וצ םוק ךיא זַא ןוא ,עניימ ןייז טעװ
 סיקצימָארק ןָא גנוניוטש סיורג טימ ךימ ךיא ןהָאמרעד ,דנאטש
 ,ץנעטסיזקע

 רעבירַא ךיא טערט ןעטונימ ענױזַא ןיא זַא ,ןייז ןָאק סע

 .על םייּב שנעמ רעד ייז טהעג ךילנהעעג סָאװ ,ץענערג ענעי

 סָאװטע ןעהעז ןעקילּב עניימ ןוא ,רעּבירַא טשינ לָאמגיק ןעּב
 -אעריא ןופ הכולמ רעד ןיא זױלּב טריטסיזקע סָאװ ,סעמַאקלַאֿפ
 .על ןיא ךיֹוא ןעריטסיוקע טפרַאדעפ רעּבָא טָאה סָאװ ןוא ןעל

 עגיזָאדיד רעדנַאנײא ןעשיוװצ טשינ ןערינָאמרַאה טָאװרַאפ .ןעּב
 טעד--ןערינַאמרַאה טשינ ייז ןענָאק סָאװרַאפ ןוא ןעטלעװ יװצ

 ןרעפטנערעֿפ וצ ךימ ךיא ערַאטס טפָּט רהעז ,טשינ ךיא סײװ
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  ןוא תונויצח ןיא השעמ-תעּב ךימ רילרעפ ךיא ,עגארפ עגיזָאדיד

 העטשרעפ .ךיא .עינַאמרַאהסיד עגיזָאדיד טשינ ךָאד תעטשרעפ
 ןוא טכעלש עבטּב זיא סָאװ ,סָאד ךיז טגיטסענ ןירעד זַא ,זיולּב
 ,טומ לעסיּב א וצ רימ טיג ןייזטסואוועּב סָאד טָא .טָאקלָאפנוא
 ,סָאד סטֿכעלש ןופ קורדסיױא'נַא ךיא זיא לָאפ םעד ןיא לו

 ,ןיקצימָארק וצ טרעהעג עקלענַא סָאװ

 ,ילוי ןעט-11סע*

 טצַאלּפעג ןעבָאה לָאמַארעדיא ,גנושיוטטנע'נא לָאמַארעדיװ
 ץלַא טשינ זַא ,קנופ ַא ךָאנ טעילט רימ ןיא םגה ,רענעלּפ עניימ
 ן'יקצימָארק טימ טסעומשעג ךיא ּבָאה טנייה .ןערָאלרעפ ךָאנ זיא
 ייּברעד ,ּבייװ סָאד טפיוקרעפ טָאה סָאװ ,ןַאמלעדַא םענעי ןעגעוו
 ןעזָאל ךיז לָאז רע ידֹּכ ,השעמ עצנַאג ַא טכַארטעגוצ ףןיא ּבָאה

 ,גיצרעהנעּפָא ןעדייר
 רעדנעלגנע םעד ןעפָארטעג רימ ןעּבָאה לַאפרעסַאװ םייּב = -/

 ןעמונעג דלַאּב ךיא ּבָאה .ּבײװ רעטפיקעג ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ּבָאה ,טצעלוצ ,ןוא טייקנעש רעכילנהעוועגנוא רהיא ןופ ןעדייר

 :ןעפורעגנָא ךימ ךיא
 סע ױזַא יװ ,טלהעצרעד רימ טָאה רָאטקָאד רעגיה רעד--

 ןַאמלעדַא םעד עגונּב זַא ,טלַאה ךיא .הינק יד ןעגנַאגעגוצ זיא

 | ,גנערטש וצ טּפשמ ןייד זיא
 .לנ יקצימָארק טָאה--,שימָאק םּתס רימ רע זיא םדוק--

 ,טרעפטנצ
 .םהיא ןעגעװ רעכײװ ןעדייר ךיז טזָאל לַאפ םעד ןיא--

 -נעגײא'נַא ךיוא רָאנ ,ןַאמלעדַא'נַא זױלּב טשינ ןעװעג ןיא סָאד
 -עג ףױא טנעדרַאעגנײא טָאה רע סָאװ ,סעינרַאּברַאג ןופ רעמיט
 -לּב א סיֹורַא גנולצולּפ ןיא סעימעדיפע בילוצ ,רעדלעג ענעהיל

 טָאה .ןעינעמור ןופ לעפ ןייק ןערהיפסיווַא טשינ רָאט ןעמ זַא ,להעפ
 -לֵאה טשיג ךיז טעװ רע ּביוא זַא ,טסואוועג ןַאמלעדַא רעגיזָאדרעד
 ףמנ ןעריטָארקנַאב זױלּב סשינ רע טעװ ,טייצ עסיוװועג ַא ןעט
 סדװ ,סעילימאפ רעטרעדנוה ןעֿכַאמ ךילקילנמוא ךױא טעװ רע
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 רעדָא ,רעּביל ןיימ .ןעלַאטיּפַאק ערעייז טױרטעגנָא םהיא ןעּבָאה
 .רָאג ףרַאדעּב ןעמ רעדָא ,ןעצנַאגניא רחוס ַא ןייז ףרַאדעּב ןעמ
 יד ןַא ,ךילגעמ ץנַאג ןיא סע ,סיועג ,רהוס ןייק ןייז טשינ
 -ַאמ רענײמעגלַא רעד ןופ רעטנוא ךיז טדייש לַארָאמ עשי'רחוס
 ,.יז וטסנעקרענָא םיוק רעּבָא ,לָאר

 --!?ּבייװ סָאד ןעפױקרעפ וצ טכער ,סע טסייה ,וטסָאה--
 .ערט טשיג רָאט ןעמ ,ןיינ ,ןיינ--,טּפָאכעגרעטנוא יקצימָארק טָאה
 ,סײװ רעװ ןוא ,טֿכער יד בילוצ טֿכער ענעי סיפ יד טימ ןעט

 .,רעגילייה רשפא ךָאנ ןענעז טכער ענעי זַא ,ךילגעמ
 ףימ יקצימָארק טָאה טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייא ןייק טימ

 סָאװ ,טימרעד יװ ,ןעשיוטטנע ןוא ןעגערפיוא ױזַא טנָאקעג טשינ
 ףיא רעּבָא ןעשגעמ ןעגידנעטשנָא'נַא רַאפ סױרַא ךיז טזייוו רע
 סָאד זַא ,טסואװעג ּבָאה ףךיא .גנונּפָאה יד ןערָאלרעפ טשינ ּבָאה
 8 תושר ןייז ןיא טָאה עלעשגעמ עטסנעלק ןוא עטצעל עמַאס
 בָאה ךיא ןוא ,ןעזַארפ עגידנעגנילק-ןעש ןופ וורעזער ןעסיוועג
 :טגָאזעג רעטייוו

 יוצ ןייא סרעדנוזעּב טֿפַא ןיא טשיג טסמהעג וד רעּבָא--
 שגעמ רעגיזָאדרעד טלָאװ ךיז טימ ןעמַאזוצ זַא ,ךילמענ ,דנַאטש
 ּוד .ירפ ןײז ןיוא ןײּפ ןוא טױנ סיורג ןיא ןעפרָאװעגנײרַא
 ןעשנעמ עטנהָאג יד יב ןעמהָענּבֶא זַא ןייז הדומ ךיז טסנעמ
 וצ לעטימ גיד'הנושמ ץנַאג ַא ןיא טױרּב ןעסיפ ןעטצעל םעד

 עטנהָאנ עגיזָאדיד ךייש ןענעז סָאװ ,ןעטכילפ יד ןהעטשרעש

 | ,ןעשבעמ
 ףָאג זיא רימ--,ןעפורעגנָא יקצימָארק ךיז טָאה--,טסייוװ וד

 רָעטכיג הנושמ יזַא טסקוק וד וַא ,ןעלַאֿפעגניא טשינ לָאמנייק
 | .ןעכַאז עכנַאמ ףיוא

 :ןָאטעג ץילּב ַא ףימ טָאה קנַאדעג א

 ןימ טשינ ויא סָאד זַא ,הטוש ,טשינ טסהעטשרעפ וד,

 טלָאװ ףךיא ןעכלעװ ,ףירגעּב ַא ןיולּב רָאנ ,ךַאו רעד ףיוא קילּב
 2  (",ןייז-םרוג טלָאװעג ריד

 ןעגױָאדמעד ןופ עגַאל רעד ןיא ןהעגניירא ליוו ךיא--
 טשינ וטסמהענ ,,רעדיוו ,ייברעד-- ,טגָאזעג רעטייוו ךיא ּבָאה--- ,רחוס
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 טָאה יורפ עגיזָאדיד זַא ,ךילגעמ :דנַאטשמוא ןייא ךַאנ טֿפַא ןיא

 ןַאמ ןעגיטציא רהיא ּביל רָאג טָאה יז זַא ,ביל טשינרָאג םהיא
 ,ןופרעד טסואװעג טָאה רענעי ןוא

 .רעדנַאנײא טרעוװ ייז ןענעז ,ױזַא םיוא--
 ןעלָאז רימ זַא .עגַארפ רעדנַא'נַא רָאג ןייש זיא סָאד--

 ןעמוק רשפא רימ ןעלעװ ,ךַאז רעד ןיא רעפיט ןעגנירדניירק

 יגגע םעד טַאהעג ּביל טָאה ןירענעמור יד בוא זַא ,סולשעב םוצ

 טרעװ יז זיא ,ןַאמ םעד יירט ןעּבילּברעפ ךָאד זיא ןוא רעדנעל

 ןײד וצ ךייש זיא סָאװ ,ןפרעד ןעטכַארט רימ יװ ,רהעמ ךס א

 ךיא רעּבָא ,ןַאמ רענײמעג ַא ןייז רשפא ךיז רע ןָאק ,ןַאמלעדַא

 ,לַאפ ַאזַא ןיא רחוס ַא ןָאט לָאז סָאװ ;עגערפ סיכע ךיד לעװ

 הוּב םהיא וצ ןָא ךיז טפוו ןוא םהיא וצ טסמוק ץימע ןעװ

 ,תובוח טָאה רהיא לײװ ,טָארקנַאּב טלעּפָאד טנעז רהיא , :ןושלה

 טָאה סָאװ ,ּביײװ ַא ןוא ןעקעד וצ הב טשינ טנעז רהיא עכלעוו

 ,תישאר ,ךייא ךיא לעװ ,בײװ רעד טימ ךיז טג .ּביל טשינ ךייא

 ןוא טרעֿכיזרעפ טוג לעירעטַאמ ןיז טעװ יז זַא ,ןעריטנַארַאג

 ערעײא ןעקעד ךיא לעװ ,סנעטייוצ ,ןוא ךילקילג ךיוא רשעא

 !טפיקרעפ !טפיוקרעפ :יװַא ןילב ךָאד ךיז טדער סע ."תובוה

 ןייק ןעװעג טשינרָאג זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק ן'תמא'רעד ןיא ןוא

 סָאװ ,רחוס רעד זַא ,רָאג ךיז טֿכַאדעּב וד .ּבײװ ַא טימ רחסמ

 ןייז ליצמ ּפָבלק ןיא טימ זיא ,קסע ןימ ַאזא ףױא הצורמ זיא

 -עגנָא םהיא ןעּבָאה סָאװ יד עלַא ןוא קילגמוא'נַא ןופ ּבייוו

 ,ךיז טגערפ טציא ,טױג ןוא תולד ןופ--ןעלַאטיּפַאק ערעייז טיורט

 עגונּב ןעטכילפ יד ןענַאטשרעּפ גיטכיר טשינ יקַאט זיא סָאד יע

 !ןעשנעמ עטנהָאנ יד
 םָעֹד גידנעפרַאװּבָא ,טכַארטעג טונימ 8 יג טָאה יקצימָארק

 :ןעפורעגנָא ךיז םעדֿכָאנ ןוא ,לקָאנַאמ
 ןיא זַא ,ןעטֿכַארט וצ רימ גיולרעד ךיא ,רערעייט ןייז --

 ןהעננײרַא רעּבָא ,וד יװ ,רעסעּב ךיא העטשרעפ ןעכַאז.טפעשעג

 רימ טסעװ וד לייװ ,טשינ ךיא ןָאק םיחוּכו עגנַנל ןיא ריד טימ

 ןעּבילּברעפ טשיג טלָאװ ריד ןעװ ,דנַאװ רעד וצ ןעקירדוצ ָאד
 .רעד ןענָאילימ עגיזָאדיד וטסלָאװ ,רעטָאפ ןופ השורי-ןענָאילימ ַא
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 ךַאז עצנַאג יד ױימ טסָאה וד .טַאקָאװדַא'נַא גידנערעו ,ןעצרָאװ

 סָאװ טשיגרָאג ןיוש סייוו ךיא ,ןעּבעליפ זא ,טלעטשעגרָאפ יז

 סייװ ךיא ,ןעינעמור ןופ ל'רחוס ןעגױָאדמער ןעגעװ ןעטֿכַארט וצ

 סָאד ןוא בײװ רעד טימ רחסמ ַא ןעװעג זיא טרָאד זַא ,רָאנ

 יהא .ךַאז עניימעג א רהעז ,ןעדייר טשינ טסלָאז וד סָאװ ,זיא

 טָא ריד ךיא לעװ ,רחוס ַא סיּפע ךיוא ךָאד ךיא ןיִּב ,םעדרעס

 יגעװסױא'נַא ןַאהרַאפ גידנעטש זיא סָארקנַאב ַא יב ;ןעגָאז סָאװ

 עטלַא יד ןעקעד ןוא ןעגעמרעמ 8 ײגסָאד ןופ ןעכַאמ רעדָא

 לַאפ ןעטצעל ם'גיא .ןערעטש ןיא ןעסישסיוא ךיז רעדָא ,תובוח

 6 סָאה רע ביוא--ּבייװ סָאד ןוא טולּב ןטימ ףךיז רע טלהָאצעמ

 געװ םעיינ א רהיא רַאפ טנעפע ןוא ךיז ןופ רע טיירפעג ..בייוו

 .ןעגעל יינ ַא וצ

 ןופ טױה ןעסױא ןעגנורּפשעג ױזַא ךיא ןיּב טונימ ַא יב :

 לָאז ךיא ,ליפיוו ,סייוו סָאג ןעּבעגעג טלָאװ ךיא זַא ,ןרָאצמירג

 ,תֹוחּפל ,טָארקנַאב ןיוש טזיּב וד, :םהיא וצ ןָאט יירשעג ַא ןענָאק

 םעד רטסהעז .טנייפ ךיד טָאה ּבייוו סָאד טָאװ ,לָאפ םעד ןיא

 סָאד ירפעב ןוא םהיא ןיא ןײרַא-גנירּפש ןוא םהעג ?לָאֿפױעסַאװ

 ןעכלעװ ןיא ,ןעּבעל ײנ א רהיא רַאֿפ ןעפע ןוא ןיז ןופ ּבײװ

 "וטציא רעדייא ,רעכילקילג לָאמ טרעדנוה ןייז טעװ ײז

 רעיינ ַא וצ ןעמוקעג ןיּב ךיא ,ןעגיושעג ּבָאה ךיא רעב

 זַא ,גנורעטיּברעפ טימ טליפעגנָא ךימ סָאה סצװ ,גגוגייצרעּביא

 וליפא גיהעפ זיא טָאװ ,שנעמ רעּבָארג ַא זיא רע םגה ,יקצימָארק

 סּבײװ רעד ןעשלעפ רעדָא ווָאכולג ףרָאד סָאד ןעפיוקרעפ וצ

 ןיא ןהעזעגסיוא טָאה רע יװ ,ןיימעג יזַא טשינ ךָאד זיא ,יורטוצ

 עגיימ עלַא טּפַאלקוצ ןוא טשיוטטנע ןימ טָאה סָאד .ןעגיוא עניימ

 רעדיװ ןוא זָאלּפליה טלהיפעג ךימ ךיא ּבָאה רעדיװ ,רענעלּכ

 יילּבעג ךיא ןיּפ רעדיוו ןוא ךיז רַאפ רּבדמ ַא ןהעזעג ךיא בָאה |

 ,ןעטפולרעד ןיא ןעגנעה ןעב

 דנַאה רעד ןופ ןעזָאלסױרַא טלָאװעג טשינ ךיא ּבָאה ךָאד

 ךיא ּבױא זַא ,טסואװעג ּבָאה ךיא לײװ ,םעדָאֿפ ןעטצעל םעד

 ויא-סעייװ ךיא לעװ ,געװ ַא םיּפע ךרוד ןעקריװ ןענַאק לעװ

 ךיא) .ןערָעװ עגושמ אמתסמ ךיא לעװ ,טשינַא ,ןעּבעל ןענָאקי
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 טפנוקוצ רעד רַאפ ןייז לָאז ,ןעדָאּב ַא סיּפע ןעטיירגוצ רימ לעװ
 ןענהעועגוצ ןערַאטס ךימ לעװ ןוא ,לַאפ ןעדעי ףיוא ױזַא רעדָא
 .לענַא טימ ןעדייש ךיז ףרַאדעּב רע זַא ,קנַאדעג םוצ ן'יקצימָארק
 ,טסואועג טשינ ןיטולחל ּבָאה ךיא זַא ,לָאנַאכָאנ גָאז ךיא ",ןעק
 וַא ןעֿכער ךיא רעּבָא ,ןעטפעשעג ענייז ןעהעטש סע יװַא יװ
 -רעפ ַא ןעכַאמ רעדָא ןערילרעפ רעדָא ןָאק ,טרילוקעּפש סע רעוו

 :טגָאזעג ּבָאה ךיא ןוא ,ןעגעמ
 ױימ טסָאה וד סָאװ ,סָאד ליפיו ףיוא ,טשינ סייוו  ךיא---

 ,לַארָאמ רעשירחוס רעד טימ טרינָאמרַאה ,טגָאועג סָאװ רָאנ

 רעטרעװ עניוַא זַא ,ךיא ןעקרענָא ןעגינעגרעפ סיורג טימ רעּבָא
 ךיד ּבָאה ךיא בױא .ןעשנעמ ןעגידנעטשנָא'נַא רַאפ ךיז ןעטסַאּפ
 ײַּפ טלַאה סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,טגָאזעג וטסָאה ןענַאטשרעּפ טוג
 ןיא ּבײװ סָאד ןעפעלשוצנירַא טֿכער סָאד טשיג טָאה ,טָארקנַאּב
 ?תולד ןופ םוהּת ַא

 ךיא ּבייו א ןעפיוקרעפ סָאד זַא ,טגָאזעג רָאנ ּבָאה ךיא---=-
 ןעלייט ּבײװ סָאד ףרַאדעּב ,סנעגירעגיא ,טייהניימעג ַא לָאמעלַא
 סָאװ ,ּבייוו ַאזַא רַאפ ריד קנַאד ןעסיורג ע ,ןַאמ ןופ לרוג םעד
 -רעפ טָאה ןַאמ רעד ליײװ ,רַאפרעד זיולב ן'טג ןעלעװ ךיז טעװ

 -. ,ןעגעמרעפ ןייז ןערָאל
 "רע רעּבָא ,ןעלעװו טשינ טעװ יז זַא ,ןעמהעננָא רימָאל--

 -עב לָאפ ַאוַא ןיא .ןעליו רהיא ןעגעג רהיא טימ ן'טג ךיז ןָאק
 ,רעדיוו ,ּבייװ סָאד בוא ןוא ,..טכילפ ןייז ןָאט רעדעי ףרַאד
 ןַאמ םעד ןעװעטַארסױרַא יז טעװ טג ַא ךרוד זַא ,ןייא-טהעז
 ."גיוצ יז ,ןענַאטשרעּפ גיטֿכיר טָאה יז סָאװ ,טכילפ יד ףרַאדעּב
 . ,ףיורעד ןהעגוצנייא ןעג

 .וצ םהענעגנָא טשינ וליפא ןיא ןעֿכַאז עכלעזַא ןעגעוו--
 8 ,ןעדַיר

 ?רענעמור םעד טשינ וטסרעיודעּב עשז-ןיוש ?סָאװרַאפ---
 *װ ,ןהעוסיוא גידנעטש רע טעװ ןעגוא עניימ ןיא !ןיינ--

 . ,ףרואווסיוא'נַא
 ךעֿכַאז ףיוא ןעקוק טשינ טסנָאק וד לײװ 4,רַאפרעד--

 יב סָאװ ,שנעמ ַא .שודח ןייק טשינ זיא סָאד ןוא ,וויטקֶעיּבָא
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 -ָאק טשינ לָאמנייק ךיז טעװ ,רעטוּפ ףיױא יװ ץלַא טהעג םהיא
 .יימ ,טָארקנַאּב ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןעּבױלקרעדנַאנופ ןעג

 טהעג עיפָאזָאליפ יד רעּבָא ,ףָאזָאליפ ַא ןייז ןײלַא לָאז רע ןעד

 ..ןענָאילימ ןעכַאמ וצ הואת רעד טימ דנַאה ייּב דנַאה טשינ
 ,סעומש םעד רעטייװ ןערהיפ טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא

 ,םהעגעגנָאנוא רהעז ןעוועג ןילַא רימ זיא טײקערטיֿפ ןיימ לייוו
 א םיפע טהייזרעפ בָאה ךיא זַא ,ןעויהעגסוא רימ טָאה ךָאד
 ןופ זַא ,גיטשיג ןוא ןיילק וצ ןעװעג רשפא ןיא סָאװ ,לעדנרעק
 ףיא ּבָאה רעּבָא רַאֿפרעד ,ןעסקַאװסױא סיּפע ןענָאק לָאז םהיא
 ,םעדָאֿפ ַא סיּפע רַאפ ןעּפַאכוצנָא ךיז טייקכילגעמ ַא טַאהעג רימ
 -יטש ַא ,ױזַא ,טומ ןעבעגעגוצ וליפֲא רימ טָאה דגַאטשמוא ןייא

 יא רע זַא ,ןשװעג םרוהג ןיקצימָארק ּבָאה ךיא תעשּב .רעג

 .עַּב ,טױיטָארקנַאּב סָאװ ,ןַאמ ַא זַא ,גנוגיימ רעד ךיוא טש'רמולּכ
 םינַּפ ןייז ףױא ףךיז טָאה ,ביװ סָאד ךיז ןופ ןעיירפעב ףרַאד
 ,טייקנעגנואווצעג עסיוועג ַא ןוא גנורעדורוצ ַא סיּפע טלעגיּפשעגּבָא
 טנהָאמרעד סהיא בָאה ךיא תעשּב זַא ,טקרעמעּצ ןוליּפַא ּבָאה ךיא
 ,טצפיױעגּבָא ליטש יװ יװֲא רע טָאה ,ןענָאילימ ענייז ןעגעוו
 ןעװעג טלָאװ ,טָארקנַאּב ַא טעהָארד םהיא זַא ,ןופרעד ןעגנירד
 שנייז זַא ,ןייז.רעשמ טנַאקעג ּבָאה ךיא רעּבָא ,גיטייצהירפ וצ
 .קעװַא ןענָאק ייז זַא ןוא טסעפ רהעו טשינ ןעהעטש ןעטפעשעג
 ,טכעלש ןוא טוג ןהעג

 .ַצֿפײלג ןוא סע ןערילָארטנָאק וצ ןעסָאלשעּב ּבָאה ךיא
 ףענייא :ןעשנעמ ייװצ ךיז ןיא טלהיפעג ךילטייד ךיא בָאה גיט
 וד ביוא, :ןיקצימָארק וצ טגָאזעג ןעצרַאה ןיא טָאה ייז ןופ
 ,ןעלַאֿפ ןעפלעה היד ךיא לעװ ,זיא-סע-ליפ רָאנ ךיז טסלעקנעווק
 ,ףיורעד ןעגעמרעפ ץנַאג ןיימ ןערילרעפ וליּפֲא ךיא געמ ןוא
 ןעלעװ טלָאמעד ןוא ,ּפָאלק ןייא טימ ןעלַאֿפ רימ ייּב וטסעװ
 ױחסמ טרָאס ןעטמיטשעב ַא רַאפ ןעּבָאה וטסעװ יצ ,ןהעז רימ
 2 ,טייהגיימעג יװ ,ןענימרעט עטַאקילעד רהעמ
 ןענעז סָאד זא ,ןענַאטשרעּפ טוג ץנַאג ךיא ּבָאה ךָאד 7
 .רעד ייז ּבָאװ ךיא סָאװ ,עדמערפ רָאנ ,ןעלטימ עניימ טשיג
 ץֹװ ןוא ,ןעשנעמ ןופ ןערעה ך"וד ןוא ןעועל ךרוד ןעּברָאװ
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 טשיג לָאמנײק ךימ ךיא טלָאװ ,עגַאל עטלעפייווצרעפ ןיימ טשינ

 ןוא ךילסעה רהעז סױא ףימ ןעהעז ייז לייװ ,ייז טימ טצונעּב
 | ,עבט ןיימ ןעגעג ןענעז

 ןיימ ןיא עילָאר ןייק טליּפשעג טשינ לָאמנייק טָאה דלעג
 ךימ טלַאה ךיא ,ליצ טלַא טשינ ןוא לעטימ סלַא טשינ ,ןעּבעל

 טציא ןוא ,רהעוועג ןימ ַאזַא טימ ןעקייװ וצ גיהעפ רַאפ טשינ
 רַאֿפ ןוא רימ רַאפ גירערינ ןיא סע יװ ,טלהיפעג ךיא ּבָאה
 -עּב ערעזנוא ןיא טגעמעלע ןעגיזָאדמעד ןערהיפוצנײרַא ן'עקלענא
 ,לעקע ןעשילַארָאמ ַאזַא טקעװרעד סע טָאה רימ ןיא .ןעגנוהיצ
 או ןופ ךױא ךיז וטסעװ עשז-ןיוש, :טגָאזעג ךיז בָאה ךיא זַא
  ילַּכ ַאזַא ןופ ךױא וטסעװ עשז-ןיוש !ןעטיהרעפ טשינ הדירי
 .רעגירעדינ ןוא רעגירעדינ ץלַא טסלַאּפ וד יװ ,העז ! ןעקנירט
 ןופ ,ןעלטימ עגױזַא ןעלַאפעגנײא טשיגרָאג ריד ןעטלָאװ רעהירפ
 ןוא ןעּבָאה טשינ ןעצונ םוש ןייק ,ןייז ןָאק ,טסעװ וד עכלעוו
 *,ןײלַא ךיז וצ גנוטכַארעּפ ןעזָאלרעּביא ריד ייז ןעלעוו ףוס-לּכ-ףוס

 ,ילוי ןעט-12 םעד

 ,שיורעג ַא זיא ּפָאק ןיא ,רעֿפַאװש ַא סלוּפ ןיימ ןיא טנייה

 ףימ ןהָאנרעד ךיא זַא סָאװ ,סניױזַא סיּפֶע ןהעשעג זיא סע לייוו
 ןיא יװ טקנוּפ ,װרענ רעדעי ןערעטיצ "ימ ןיא טמהעצ שעד ןיא
 ,רעביפ

 זיא הנבל עלופ ַא ןוא ,רענעש ַא ןעװעג זיִא גָאט רעד

 "הָאפוצכרוד ךיז ןעסָאלשעּב ןעּבָאה רימ .לעמיה ןיפיוא ןענַאטשעג
 טלָאװעג טָאה רעטומ סעקלענַא ןיולּב ,ןײטשַאהּפָאה ןייק ןער
 ךיז ןענעז יקצימָארק ןוא ךיא ,עמהומ יד ,ּבוטש ןיא ןעּביײלּברעפ
 ויא ןענַאד ןופ .קרַאּפעליװ ם'נופ רעױט םייּב ןעמוקעגנעמַאזוצ
 ךיא ןוא ,עקשזָארד ַא ךָאנ ן'רעגניבױרטש וצ קעװַא יקצימָארק
 טָאה סָאװ ,ןעקלענַא ףיא טרַאװעג ןעּבָאה ןעמהומ רעד טימ
 אה רימ יװ ױזַא .עליװ רעד ןופ זנוא וצ ןהעגסױרַא טפרַאדעּב
 -עג יז ּבָאה ןוא רהיא וצ קעװַא ךיא ןיּב ,טרַאװעג גנאל ןעּב
 -עליװ ןעטשרע ןופ ןערהיפ סָאװ ,ןעגיטש יו ףיױא ןעּפָארט



 140 3 וןעביולג א יח
8 1 

 .ייווצ יד ןעטכיולעב טָאה חנבל "ד תמחמ ,ןײרַא קרַאּפ ןיא קָאטש
 ,טַאוגנַאל רהעז ןעגנַאגעג עקלענַא זיא ,עליװ רעד ןופ סייז עט
 טָאק ןיימ יװ דלַאּב .רעטסניפ ןעװעג יא טייז רעד ףיוא לייוװ
 ףלַאּב ןוא סיפ סעקלענַא טימ ךיה ןייא ןיא ןעוירעב ךיז טָאה
 טימ טּפַאכעגמורַא יז ךיא בָאה ,ןהעורעד לָאנ יז ּבָאה ךיא יװ
 ףיא .ןעשוק עטייה טימ ייז טקעדעב ןוא להיפעג גילייה ַא סיּפע
 -ַאדיד רַאֿפ ןעלהָאצעב ןעוומ ךימ לעװ ךיא זַא ,טסואוועג ּבָאה
 טשיג ךימ ןָאק ןוא טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא רעּבֶא ,ןעטוגימ עגיז
 ַא רַאפ סָאװ ,תודעינַא זיא טָאג ,סנעגירעּביא ,ייז ןופ ןעגָאזּבָא
 -וק עניזָאדיד ןיא ןערָאװעג טקירדעגסױא זיא טע להיפעג גילייה
 ןופ ןעסיירּבָא טנָאקעג טשיג ךימ ּבָאה ךיא יױזַא יװ ןוא ןעש
 -יזָאדיד םירוסי ןוא ןייּפ לימיװ רַאפ ןוא סיפ ערעײט עגיזָאדיד
 ,טגױלעב ךימ טָאה טוגימ עג

 טלעטשעגפױרַא ךיא טלָאװ ,טזָאלעג טלָאװ עקלענא ןעװ
 ךימ ביג ךיא זַא ,ןעכייצ סלַא ,ּפָאק ןפיױא רימ וצ סופ היא
 .טּפָאשטֿכענק ןיא ןוא טסניד ןיא רהיא וצ גיּבייא ףיוא רעּביא
 ןעטשרעגיױא םעד ףיוא ןעּביהעגפױא דלַאּב ךיז טָאה יז רעּבָא
 ןעמונעג ןוא ןעטנוא ןעפָאלעגּבָארַא ןיִב ךיא ןוא עלעּפערט
 ,רעױט םייּב ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,עמהומ יד זַא ,ךיוה ןעדייר
 : ןטרעהרעד לָאז

 !טהעעג ,טהעג עקלענַא-- |
 ײז סָאװ ,ןהעגּכָארַא וױלּב טפרַאדעּב טציא טָאה עקלענַא

 ,סיוארָאפ קעװַא ןיֹוש ןיּב ךיא לייו ,ןָאט טנָאקעג טייל טָאה
 ףָעֹד ןיא ןערהָאפעגוצ יקצימָארק זיא טנעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא
 : טגָאועג ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא עקלענַא ןוא ,עקשזָארד
 :ןעמהומ רעד רַאּפ ןעגידלושטנע ךיז ןעמוקעג ןי ךיא-- = |

 ,ןײלַא ןעמַאמ רעד ןעזָאל טשינ ליװ ןוא טכַאדעּב ךימ ּבָאה ךיא
 ךייא ףױא ןעטרַאװ ןעלעװ רימ ןוא ,עּביל ץניימ ,ךןייא טרהָאּפ
 / יט ן'טימ

 יד טָאװ--,טוג רהעז ךָאד ךיז טלהיפ עמַאמ ןייד רעּבָא--
 ךָאד טָאה ןײלַא יז ןוא--,סָארדרעּפ ןעטכײל טימ טגָאזעג עמהומ
 .;ןעגעווטנייד רַאפ רתעמ ריצַאּפש ןעגיזָארמעד טנעלעגרָאפ ךילטנעגייא
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 ןעּבױהעגנָא עקלענַא טָאה--,,,רעּבָא ,ָאי--
 וצ ןעגנַאגעגוצ יקצימָארק ןיא טנעמָאמ םעד ןיא טַארוקַא

 ןעקורט רֶע טָאה ,סעומש םעד טרעהרעד ,ןוא עקשזָארד רעד
 :טגָאזעגסױרַא

 .כילמהענעגנַאנא ןייק זנוא ןעפַאשרעפ טשינ טעּב ךיא--
 ,,,טייק

 רלַאּב ןוא טדערעג טשינ טרָאװ ןייק רחעמ טָאה עקלענַא

 ,עקשזָארד ןיא ןיירַא ןעמהומ רעד ךָאנ
 .םױא רהעז ןעזעװעג ןיב ךיא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 .לעגַא ןוא ןָאט ס'יקצימָארק טקרעמעּב ךָאד ךיא ּבָאה ,טגערעג
 סע ףךיא ּבָאה טקרעמעּב ןוא ,טײקמַאזֿפרָאהעג עגידנעגייווש סעק
 סָאװטע הימ וצ ןעגיױצעג ךיז רע טָאה טנייה ליײװ ,רַאפרעד
 תוביס עטגַאקעּבנוא רימ יד זַא ,םינּפא .ןעטכענ יװ ,רעטלעק
 לָאמארעדיװ טנייה ןענעז ייז ןעשיוװצ ןעגנוּבייר ןוא גירק ןופ
 וצ טַאהעג טשינ טייצ ןייק רעּבָא ּבָאה ךיא .ןעמואװשעגסױרַא
 טימ ,ןעשוק ענעי ןופ קורדנייא רעשירפ רעד ,ףיורעד ןעטכַארט
 .עּב ןעצנַאגניא ךימ טָאה ,סיפ ערהיא טקעדעב ּבָאה ךיא עכלעוו

 .קערש ןוא ךיירפ ,האנה טױיּפשעג גיטייצכיילג ּבָאה ךיא .טשרעה
 ךיא לייוו ,גנונעֿכער ַא ןעּבעגעגּבָא רימ ךיא ּבָאה האנה רעד ןיא
 -וצ רָאנ רימ ּבָאה ךיא דלֲאּביװ ,טלהיפעג גידנעטש סָאד ּבָאה
 .'דיירפ רימ וצ טמוק ןענַאװ ןופ רעּבָא ,דנַאה רהיא וצ טרהירעג

 ,טָאד ןייז.לחומ טפרַאדעּב ךילטנעגייא רימ טָאה עקלענַא

 -עג וליפֲא טלָאװ יז ןעװ :סיפ ערהיא טשוקעג ּבָאה ךיא סָאװ
 -עג טשינ ךיוא יז טלָאװ ,רעטסיױלק ןיא עוטַאטס עגילייה ַא ןעוו
 ןופ ןייװעב ַאזַא רַאפ רימ ףיױא ןענרָאצ וצ טכער ןייק סַאה
 סעומש ַא וצ ןעמוק לָאמַא טעװ סע בוא ,טייקגילייה ןוא הארי
 יז ןַא ,ןיימ ךיא ןוא ,ןעגָאז רהיא סע ךיא לעװ ,םעד ןעגעוו

 7 ,טנעמוגרַא ןעכילגינעג ַא רַאפ ןעמהעננָא סע טעװ

 .רעד ךימ טגידײלעּב עקלענַא זַא ,ךיא טכַארט לָאמלײט
 .ייֵל ַא רַאפ ,עשידרע.-ןייר ַא רַאפ עּביל ןיימ טלַאה יז סָאװ ,טימ

 -עּב עּביל ןיימ :טשינ וליפַא סע ןעקייל ךיא .עכילטפַאשנעד
 ,טהעטשרעפ עקלענַא רעֹּבָא ,ןעטנעמעלע ענעדישרעפ ןופ טהעטש
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 ןַאהרַאפ ןענעז ,עּביל ןיימ ןיא ,רהיא ןיא זַא ,סשינ ךיז טכַאד
 .עָאּפ ןופ טּבעװעגסױא יװ יװַא ןענעז סָאװ ,םעדעפ עלַאעדיא-ןייר
 .יל עשייפ עניימ רימ ןיא ןעפָאלשעגנייא ןערעװ רעטפע .עיז
 טָאה ןעמ יװ ,ױזַא ביל יז ךיא בָאה טלָאמער ןוא ןעטפַאשנעד
 ּוַא ,סע טהישעג לָאמגיא טשיג ןוא ,ןערהָאילעגנוי לד ןיא ףיל
 -ַאנַא טָאװ ןוא ,רימ ןיא טציז סָאװ ,שנעמ רעטײװצ רעד ,רענעי
 ,סױא רעטפע ךימ טכַאל סָאװ ןוא ץלַא טרילָארטנָאק ןוא טְריזיִל
 וד זַא ,טסואװעג טשינרָאג בָאה ךיא :רימ ֹוצ ןָא ךיז טפור
 -געמ ,ָאי ",רעקיטנַאמָאר ַא יװ ןוא טנעדוטס ַא יװ ,ןעּביל טסגָאק
 ,ײזַא ךָאד יז ףיל ךיא רעּבָא ,ךילרעכעל וזיא סָאד זַא ,,ךיל
 ךױא ןעטפַאשנעדײל עגיימ ןענעז ,רעגייטש ַא ,טציא סָא |

 :ץעקלענַא וצ ךיא גָאז המשנ רעד ןיא ףיט ןוא ,ןעפָאלשעגגייא
 -יא ןייק טשיג ןעגנילק ר"מ ןיא ןַא ,ריד ךיז טכַאד עשז.ןיוש
 .יװַא ךיד ךיא יל טונימ רעגיזָאדרעד ןיא ?סענורטס ץלַאער
 .עג ןעגיזָאדמעד טימ ןערעװ םולש טוומ וד ןוא טסנָאק וד זַא
 .ייוצ סע טסעװ וד ןעװ ,ןָאט גגַאב רהעז טעװ סע ןוא ,להיפ
 ןוא ןערילרעפ טשינרָאג טסעװ וד םורָאװ ,ןערעטשוצ ןוא ןעה
 ןימ ויא טָא, :טגָאזעג ךיז טלָאװ ףיא ,ןייז.ליצמ רטסעװ ךימ
 וצ ךילגעמ זיא רימ עכלעװ ןיא ,ןעצעגערג יד ןענעז טָא ,טלעוו
 .ַאֹכ ןיימ ןעשרעדנַאוצרעּביא ןערַאטס ךימ לעװ ךיא ןוא ןעפעל
 רהיא לע ןוא ,הנומא ןייד ןיא ןהעגרעּביא לעװ ןֹוא רעטקַאר
 א ר ביבייא ןעביילב

 ףױא ןוא ,ףױרעד ןהעגנייא ףרַאדעּב יז זַא ,טניש רימ
 םולש רעגיּבײא'נַא ןעלעטשנייא ךיז טעװ ,ןהעשעג רָאנ טעװ סָאד
 רעד רהיא טימ ןעדייװ וצ ןעסָאלשעּב ּבָאה ךיא .ונוא ןעשיװצ
 .ָעז תומשנ ערעזנוא זַא ,ןענעקרענַא רימ ןעלעװ םיוק ןוא רעב
 .גַאנּופ ךיז וליּפַא ןענָאק רימ ןעלעװ ,גיּבייא ףיוא טפעהעּב ןענ
 .גוצעגנָא ךיז טָאה רימ ןיא .רעטרע עגעדישרעפ ןיא ןערהָאפרעד
 ,ףיורעד ןהעגנייא טעװ עקלענַא זַא ,גנונפָאה עסיורג ַא טיּפע ןעד
 ןעּבעל סָאד טעװ ךָאמבָאנַא ןהָא זַא ,ןהעטשרעפ טעװ ױד תמחמ
 ,ןעדייב רַאפ ךילגעמגוא ןערעוו

 .עג ןענעז הימ ןעװ ,רעגײז ַא ןינ ןעװעג ןיוש זיא סע
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 ,ןײטשַאהּפָאה ןייק ןעמוק
 רָאנ זיא גיטֿפיל ,לעקנוט ןוא ליטש . ןעועג זיא ףרָאד ןיא

 ןרעגעמ י"ב ןוא ,רעזײהטסַאג יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ןעװעג

 ,טלעטשעגּפָא ךיז ןעּבָאה רימ זַא .ןעגנוזעג טֿכעלש טשינ ןעמ טָאה

 יד ןעגעלרָאפ טלָאװעג ןוא עקשזָארד רעד ןופ טױרַא ךיא ןיּב

 טָאה סע רעֹּבֶא ,לעטָאה ן'רַאפ ןעגניז סיּפע ןעלָאז ייז ,רעגניז

 רָאנ ,עגיטרא ןייק טשינ ןיא הרבח יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז

 ןעלהָאצעּב טשיגרָאג ןעמ עכלעוו ,ןעטסיּפיּפלַא רעגיוו ןענעז סָאד

 ,ןעגניז ן'רַאּפ
 ילַא ערעדנַא ןוא סיײװלעדייא ןופ ןעטעקוּב ייווצ טמיוקעג

 ירעד ,עקשזָארד רעד וצ טרהעקעגמוא ךימ ךיא ּבָאה ,ןעמולבנעּפ

 טשיג יװ ױזַא ןעטייװצ םעד ןוא ן'עקלענַא טעקוצ ןייא טגנַאל

 עריא יב ןעטָאשוצ ךיז רע טָאה ,ןעדנובעגרעדנַאנופ גידנעליוו

 ,סיפ
 "געהעז ,ןָאטעג גָאז ַא ךיא ּבָאה--,ןעגיל טרָאד ייז ןעלָאז--

 .ןעּבױהוצפױא ייז ,ןעגיוּבנייא ךיז ליװ עקלענַא יװ ,גיד

 רעד רַאפ טעקוּב ןעטירד ַא ךָאנ קעװַא ךיא ןיּב טעדכָאנ

 ,עקשוָארד רעד וצ טנהענרעד ךימ ּבָאה ךיא זַא רעּבָא ,ןעמהומ

 :גנוקרעמעּב ַא סייקצימָארק טרעהרעד ךיא ּבָאה

 טרעדנוה ןעּבָאה ןעמ ןָאק ,ןײטשַאהפָאה ןיא ,ָאד ךיוא--

 ,טרָארוק ַא ןענדרָאנײא ָאד לָאז ןעמ ןעװ ,טרעדנוה ףיוא

 םה"א ךיא ּבָאה--?ענעגיא סָאד ץלַא טס'הנעט וד ןוא--

 ןָאטעג גערפ ַא גיהוד
 לייוו ,עגארפ עגיזָאדיד טלעטשעג טנשימוא םיא ּבָאה ךיא

 ,העזע :ץעקלענַא טגָאזעג טלָאװ ךיא יװ ,ענעגייא סָאד זיא סָאד

 -גררעגכרוד ןעצנַאגניא ןיב ךיא ןעװ ,טייצ רעד ןיא ,עקלענַא

 ,דלעג ןופ ןולּב טכַארט ןוא ריד ןעּבענ רע טציז ,ריד טימ ןעג

 " ןעדייּב זנוא ךיילגרעפ ,ןעלהיפעג ערעזנוא ךיילגרעפ ,ונ

 -רעפ ךימ טָאה ױ וַא ןעװעג רעֿכיז יװ טעמּכ ןיִּב ךיא

 .ןענַאטש
 ןערהיפרעפ טבורּפעג לָאמ עכילטע ךיא ּבָאה סגעווקירוצ 2

 ןעקלענַא ןקהיצוצנײרַא ןעגנולעג טשינ זיא רימ רעּבָא ,סעומש ַא
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 ןופ רעױט ן'רַאֿפ טלעטשעגּבָא ךיז ןעּבָאה רימ זַא ,סעומש םיניא

 -װ רעד ןיא ןעמַאד יד טימ קעװַא יקצימָארק ןיא ,עליװ רעד

 .רהופ םעד ןעלהָאצעּב וצ ,טלַאטשעגּבָא ךימ ּבָאה ךיא ןוא ,על
 טשינ ןץעקלענַא ךיא ּבָאה ,בוטש ןיא ןײרַא ןיב ךיא זַא ,ןַאמ

 טָאה יז זַא ,טגָאזעג רימ טָאה עמחומ יד ,ייט םייּב ןעפָארטעג

 עקרַאטש ַא סיּפַע .טגעלעגוצ ךיז טָאװ ןוא דימ טלהיפעג ךיז

 ירָאװעגרָאֿפ רימ ּבָאה ךיא ןוא ,ןעלַאפעּב ךימ זיא טייקגיהורגוא

 ףַא ערערעװש ןייק ָאטשיג יז גינייּפ ךיא סָאװ ,רָאֿפרעד ןעפ

 ,ןייוטסואהעב סָאד יװ ,ביל תמאּב טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאפ

 -עװ ןעטצילעג םעד ןעדָאש טגניירּב ןֹוא ןייּפ טפאשרעפ רע זַא

 עמהומ יד לייװ ,ייס ןעקנורטעג רימ ןעּבָאה גידנעגייווש .ןעז

 טשינ ןעװעג ךיוא סיּפע ויא יקצימָארק .גירעפעלש ןעוועג זיא

 .טגיניּפעג ןעטסקרַאטשמַא ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא ,גיהור ןעצנאגניא

 -רַאה םוצ ןעמונעג יאדוא טָאה-- ,טֿפַארטעג ךיא ָאה---,עקלעגַא,

 סיוא יז טשטייט ץלַא .ןופרעד טדייל ןוא גנורהיפפיוא ןיימ ןעצ

 ",טייז רעטֿפעלש רעד ןיא

 .םױא עקלענַא ךימ טעװ ןעגרָאמ זַא ,טלהיפעג ּבָאה ךיא
 ,םולש םעד ןעֿמָארּבעג ּבָאה ףיא זַא ,טגײמ יז זַא ןוא ןעדיימ

 | ןעסָאלשעג עדייפ ןעּבָאה ףימ סָאװ

 ןוא טגיהורנאעב רהעז ךימ ןעּבָאה ןעקנַאדעג עגיָאדיד 7

 ,רעגיטכיר ,רעדָא ,ןערהָאפקעװַא ןעגרָאמ ןעסָאלשעּב ּבָאה ךיא
 ךימ ּבָאה ךיא לײװ ,ראפרעד סנעטשרע ,ןיו ןייק ןעֿפױלטנַא
 ּבָאה ךיא ליײװ ,רָאפרעד סנעטייוצ ,ץעקלעגַא רַאפ ןעקַארשעג

 ףיא ּבָאה ,סגעטירד ,ןוא ןיקסװָאטסַאװכ סימ ןהעז טלָאװעג ךימ

 ףיא זַא--גנורעטיּברעפ א רַאפ סָאװ טימ םייװ טָאג ןוא--טכַארטעג

 =ֿפילגעמ ַא רהיא ןעבעג ןוא ךיז ןופ ןעיירפעב לעטסיב ַא יז געמ

 געט ייװצ ַא שטָאֿכ ןעהורוצסיוא ךיז טייק

 ,ילול ןעט-1 3 םעדצ

 .טשינ סייו ךיא ! ןעטייקגילעפוצ ןוא ןעשינעהעשעג עסַאמ ַא
 יד ןעגעז ןעקורדניא עטצעל יד ?ײװ ,ןָא.טּפױה ןעמ סָאװ ןופ
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 -עג טשינ ךיא ּבָאה ןע397 ןיא לָאמנײק ךָאנ .עטסקרַאטש עמַאס

 .רימ וצ גיטליגכיילג טשינ זיא יז זַא ,זייועּב ןערָאלק ַאזַא טַאה

 עניימ ןעמהעננָא טעװ עקלענַא וַא ,רעכיז יװ טעמּכ ןיּב ךיא

 לעװ ךיא .ּפָאק רעד רימ ךיז טהערד זייוועליײװ ,ןעגנוגנידעג

 ,רדס ַא טימ ןעּבױהנָא לעװ ןוא ןעגיהורעּב זיא-סע-יװ ךימ

 ּבָאה דנעװָא ןיא טניה טשרע .ןיװ ןיא ןעוועג ןיּב ךיא

 ,תועידי עֿכנַאמ טכַארּבעג ןוא טרָאד ןופ טרהעקעגמוא ךימ ךיא

 רעד טימ ןעסעומשרעּביא ףךָאנ ךימ לעװ ךיא עכלעװ ןעגעװ

 .ןעמהומ

 טסעומשעג ןוא ןיקסװָאטסַאװֿכ טימ ןהעועג ךימ ּבָאה ךיא

 -רַא רע .! גנוי רעװַארּב ,רעשיגרענע'נַא רַאפ סָאװ .םהיא טימ

 ן'רַאפ רע טּביירש ,םעדרעסיוא ;לעזײא'נַא יו ,קינילק ןיא טייּב

 רעד ,רעדורּב ןייז ןוא ,ענעיגיה רעּביא קרעװ רעלוּפָאּפ ַא קלָאֿפ

 -ָארּב א ןופ םרָאֿפ רעד ןיא ןעּבעגסױרַא סע טעװ ,רעלדנעהכוּב

 -רעסיוא .סעקיּפָאק עכילטע ןעטסָאק ןעצנַאגניא לָאז סָאװ ,רוש

 יקָאד ןופ ןעטפַאשלעזעג ענעדישרעפ ןיא ךיז רע טגילייטעב ,םעד

 טייצ ךָאנ רע טניפעג וצרעד ןוא םירוטקָאד ןופ טשינ ןוא םירוט

 ןיא ןעגנולייוורעפ עֿכילחערּפ-ֹוצ רשפא ,עכילהערפ עגעדישרעפ רַאפ

 ,טשינ טושּפ סייװ ךיא .סָאג-רענטרעק רעד ןופ גנובעגמוא רעד

 .ָאדיד ןיא םעד םעלַא ךָאנ ןוא .טפָאלש שגעמ רעגיזָאדרעד ןעוו

 רע תוחוּכ ליפיו .סעלוקרעה-קרַאמ ַא יװ ,טיוּבעג עמלעש עגיז

 .שממ םהיא ןיא טכָאק ןעּבעל סָאד ,טגָאמרעּפ
 טסעומשעגרעּביא גיצרעהנעפָא ץנַאג םהיא טימ ּבָאה ךיא

 ןערהָאפוצרעּבירַא ןעגנואווצעג ךימ ןעּבָאה סָאװ ,תוּביס יד ןעגעוװ
 .ןיוו ןייק

 ףיא בָאה--,טנַאקעּב ךייא ןיא סָאד יצ ,טשינ סייוו ךיא -

 ןענעמרעפ ןעסיורג ַא ןעציזעגב עמהומ יד ןוא ךיא זַא--,טגָאזעג

 .עג רימ ןעטלָאװ ךָאד .ןערילקעּפש טשינ ןעפרַאדעּב רימ ןוא
 יעגנײרַא טלָאװ סע ןעװ ןוא ,דלעג רעזנוא ץַאזמוא ןיא טזָאל

 סיּפע טקנעשעג חויר םעד רימ טלָאװ ,חויר ןעשביה ַא טֿכַארּב

 ייילסיוא טנָאקעג ןעטלָאװ ףימ זַא ,ךיוא ןיימ ךיא ,טפַאשלעזעג א
 ."וג רעד טלָאװ םורַאױזַא ןוא עמוס ערעסערג ַא ן'יקצימָארק ןעה
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 רימ ןעהיצעּב ,טדערעג גיצרעהנעּפָא ,רעטלעּפָאד ַא ןעועג ןעצ
 רעּבָא ,גיטליגכײלג ץנַאג ,טײקכילנעורעּפ ַא וצ יװ ,םהיא וצ ךיז
 ווא טלָאװ ,רערעזנא בורק רעטנהָאנַא טציא זיא רע יװ יװא
 -ריטַאג ,ןעגעמרעפ ןייז ןרעסערגרעפ וצ םהענעגנָא ץנַאג ןעװעג
 ןעלעװ רימ זַא ,טריטנַארַאג ןייז טנַאקעג ןעטלָאװ רימ םיוא ,ךיל

 ,ןפרעד קזיה ןייק ןעּבָאה טשינ
 עגיײז ןעהעטש סע יװַא יװ ,אמתסמ ןעסיוו טליװ והיא --

 ? ןעטמעשעג
 ףיא ןעגנונֿפָאה עסיורג רהעז טגעל יקצימָארק = ,סיוועג--

 ימיױא ןייז ןיא רָאהַא טשינ לעפייוצ ךיא ןוא ,טייקגיטעט ןייז
 טשיג ךיז זיא רע יצ ,ןעסיװ וצ ןעכיורב רימ רעּבָא ,טייקגיטכיר
 לָאמַא ןייא טָאה רעדורב רעד בוא ,רעבירעד ןוא ,לָאמַא העוט
 ןייק טשיג ויא סָאד ּביא ןוא ןעטפעשעג עני ןופ ןעבירשעג
 ןוא ןעגָאז רימ סע טלָאז רהיא ,ןעטעּבעג ןײא ךיא טלָאװ ,דוס

 רימ לָאז רע ןעטעּב םהיא טלָאז רהיא ,טלָאװעג ךיא טלָאװ בגא
 .הומ יד .ןעטפעשעג ס'יקצימָארק ןעגעוו ןעביײרשנָא ךילרהיפסיוא
 ןוא רגירפ רעטוג ַא ןייז רהיא ףרַאדעּב רע זַא ,טנעכער עמ
 ,ןץיקצימָארק טימ יװ ,רחיא טימ ןעדנובעג רהעמ זיא

 .יירשנָא לעװ ךיא-- ,טרעפטנעעג רָאטקָאד רעד טָאה--,טוג --
 ןעגעװ ןעּבירשעג וליּפַא ןױש רימ טָאה רע ,רעדורב םעד ןעּב
 סָאד לייו ,ךילטנעגייא ,סָאװ ,טשינ קנעדעג ךיא רעֶּבָא ,םעד
 ,טריסערעטגיא גינעװ ךימ טָאה

 .ביירש ןיא ןעכװז ןעמונעג רע טָאה רעטרעוװ עגיזָאדיד טימ
 רלַאה םהיא טָאה רע :ערעדנַא ךסַא ןעשיװצ ,ףירב םעד שיט
 :רעטרעוװ עגיזָאדיד טנעיילעגרעביא ןוא ןעגופענ

 ,ָאטשיג טעמּכ ָאד ןענעז ןעיורפ ןייק ,עגושמ רעװ ךיא
 ַא טימ ןעגיפעגסױוא טשינ גָאטײּג ןליפַא וטסעװ ענעש ַא ןוא

 " ,עגרעטמַאל
 :טגָאזעגסױרַא ןוא טכַאלוצ יקסװָאטסַאװכ ךיז טָאה ָאד
 טלָאװ טוג .ןיגע רעדנַא'נַא רָאג ןיוש .זיא סָאד ,,ןייג--

 ,..ןיו ןיא ןייז םהיא
 ןעמונעג רעטייו רע טָאה ,לעטייז סָאד טרהעקרעּביא ,ןוא
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 יתורוש עכילטע ןענופעג טרָאד ּבָאה ךיא רָאנ ,ףירּב םעד ןענעייל

 | ירימ רַאפ סערעטניאי'נַא טַאהעג ןעּבָאה סָאװ

 טימ טכעלש ץנַאג טהעטש ,ןיקצימָארק וצ ךייש זיא סָאװ,

 -לַאה המחלמ טשינ ןעמ ןָאק טדלישטָאר יד טימ .קסע-טפענ ןייז

 םױק רימ ןענעז .ײז טימ טעּפעשטרעפ ךיז טָאה רע ןוא ,ןעט

 -ָאה ןעלעטשוצ ם'ניא .תוקזיה עסיורג טימ רעּבָא ,ןעּבעל ן'טימ סיורַא

 טגיל לָאטָאנָאמ רעד ןוא רעדלעג עסיורג טגעלעגנײרַא רימ ןעּב

 8 ןעגנערּבנײרַא ןָאק לָאּפָאנָאמ רעד .דנעה ערעזנוא ןיא טציא

 8 ךיז ףיוא ןעמונעג רימ ןעּבָאה רעּבָא רַאפרעד ,הסנכה ןָאילימ

 רעזנוא ןופ ןעגנַאהעגּבָא זיא ץלַא ,טײקֿכילטרָאװטנַארעפ עסיוועג

 סָאװ קסע םעד ןערהיפ וצ ךיז ןערַאטס רימ .ןענעק ןוא ןעליוו

 ירַאדעּב רימ .טַאטלװער ןעטוג ַא ףיוא ןעפָאה ןוא ,רעֿבילטנערָא

 ןעלהָאצ ןעומ רימ לײװ ,דלעג ןוא דלעג ןעּבָאה רעּבָא ןעפ

 -העג רימ עכלעו ייּב ,יד ןוא ,ןענימרעט עטמיטשעּב גנערטש ןיא

 וצ ךָאנ ייז ןעלעטש וצרעד ןוא טלהָאצעּב דלַאּב ןרעדָאפ ,ןעמ

 "רימ ףיוא קסע רעצנַאג רעד טגיל טציא ,לָאירעטַאמ ןעמֿכעלש

 ,לג .ד ןוא
 ךיא ּבָאה--,דלעג ןעּבעג יקַאט רימ ןעלעװ ,ױזַא ּביוא--

 .ףירב םעד ןענעייל טגידנעעג ּבָאה ךיא ןעװ ,ןעפורעגנָא ךימ

 ךיא ּבָאה ,ןײטשַאה ןייק טרהעקעגמוא ןימ ּבָאה ךיא זַא

 ביא ףךיז טָאה גנוהיצעב ןיימ ןוא םעד ןעגעוו טכארטעג גנַאל

 ּבָאה--,ליװ סע סָאװ ,ןייז לָאז יךַאפ רעד וצ טרעדנעעג ןעצנַאג

 ױעכילטנערָא טשינ ןוא רעֿכײלג טשינ רשפא ויא-- ,טכַארטעג ךיא

 -לענַא !ןעגנערבוצמוא םהיא רעדייא ,ן יקצימָארק ןעמלעהוצסױרַא

 ןוא ,טַאט ןימ אזא ןעצַאשוצּבָא יװ טסואועג רעכיז טלָאװ עק

 יז טלָאװ ,ץוננעגייא םוש ןייק טשינ ָאד ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד

 ,ןיז טעװ רעטעּפש סָאװ ןוא ,,,רימ וצ ןעגיוצעגוצ רהעמֿכָאג

 ",ןעגרָאז טָאג לָאז
| 

 םעד ןיא טֿכַארטעגנײרַא רעפיט ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ךָאד

 יעגַא ָאד טליּפש םזיאָאגע ןיימ זַא ,ןהעזעגנייא ךיא ּבָאה ,ןינע

 טעװ יקצימָארק יװ דלַאּב זַא ,ןהעועגרָאפ ּבָאה ךיא ,לָאר עסיוו

 "יװַא ןוא ןײטשַאה ןופ ןעוהָאפקעװַא רע טעװ ,דלעג ןעמוקעּב



 237 / .ןעביילג ַא ןהָא

 םירוסי עלַא יד ןופ ןעיירפעב ךימ רע טעװ םורָא

 .ן'עקלעגא ןעּבענ ןהעז טשינ רהעמ םהיא

 טירש ןעדעי ףיוא ןוא ןײלַא ןעּבײלּברעפ טעװ עקלענַא

 טעװ יז ןוא רהיא וצ עּביל ןיימ ןעריּפש יז סעװ טירט ןוא

 יָארט יז טעװ רעּבָא ן'יקצימָארק וצ } רַאפרעד ןייז רַאּבקנַאד רימ

 לַעקַע ןופ ךיא ,ךילגעמ ,ןוא גנורעטיּברעפ ןופ להיפעג ַא ןעג

 טָאה רימ ,ףליה ןיימ טימ טצונעּב ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד

 ַא רימ רַאפ ןענעפע טעװ עיצַאוטיס עגיזָאדיד זַא ,טכַאדעג ךיז

 לעװ ךיא }

= 

 .םָעּב טלָאװעג ךימ ךיא ּבָאה לכ.םדוק רעּבָא .וויטקעפסרעפ עיינ

 .ןעטסָאק רעײט יװ רימ געמ סע ,ןיקצימָארק ןופ ןעיירפ

 תונויער יד ןיא ןָאטעגנײרַא ױזַא ךימ ךיא ּבָאה געװ ןיא

 -עּב טשינרָאג ּבָאה ךיא זַא ,ןעקלענַא וצ גנוהיצעּב ןיימ ןעגעוו

 רנעל ןיא ,ןײטשַאה.דנעל ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ יװ ,טקרעמ

 יב עטע'גרה רעד ןוא עטעדנואורעפ ךס ַא ןעפָארטעג ךיא ּבָאה

 וצ לעז ןופ עיניל רעגיטייז רעד ףיוא עפַארטסַאטַאק-גוצ רעד

 רעד ןיא טצעזעגנײרַא רָאנ ךימ ּבָאה ךיא יװ ,דלַאּב רעּבָא ,עעז

 "ניא רעד רימ ןיא ןערָאװעג טשיװעגסיוא ןיוש זיא ,עקשזָארד

 ךיז ןעּבָאה לָאמַארעדיװ ןוא טולּב ןוא ןעדנואו יד ןופ קורד

 ןַעגנוהיצעב ערעזנוא םורַא טרירטנעצנָאק תונויער עניימ

 -'נַא ןענופעג ּבָאה ךיא זַא ,ןעזיוועגסיוא רימ טָאה ,טצעלוצ

 ףימ יז לָאז ןוא להיפעג סָאד ןענעקרענַא עקלענַא לָאז ,געווסיוא

 רעהעג המשנ רעד ןוא ץרַאה ן'טימ !ענײד ןיב ךיא , :ןעגָאז

 -םרַאדעב טימרעד רעּבָא .ריד וצ גיּבייא ןערעהעג לעװ ןוא ךיא

 ןעלעװ ,טימרעד םיּכסמ טויב וד בױא ןוא ןעצנערגעב ךיז וטס

 יא ףיוא תומשנ ערעזנוא ןעסיגנעמַאוצ ךיז טנעמָאמ םעד ןיא

 "יצ

 -רעד םיּכסמ ןיּב ךיא זַא ,טרָאװ ַא ןעּבעגעג רימ ךיא ּבָאה

 יו ,טלעטשעגרָאּפ ןיוש רימ ךיא ּבָאה ןוימד ם'ניא ןוא טימ

 -ָאז רהיא לעװ ןוא דנַאה יד ןעגנַאלרעד רהיא לעװ ךיא יױזַא

 יעֹּב ערעזנוא זַא ,טרָאװ ןיימ ריד ביג ןוא ךיד םהענ ךיא, :ןעג

 ,עגיטסייג ןייר ןעבײלּברעפ ןעלעװ ןוא ןייז ןעלעװ ןעגנוהיצ

 ןעּבָאה רימ זַא ,ןעטלַאה ךיא לעװ טייצ רעבלעזרעד ןיא רעּבָא
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 . *,ֿבײװ ןיימ טזיּב וד זַא ןוא טַאהעג-הנותה

 .ןײטשַאה ןייק ןערהָאפעגנײרַא ךיא ןיּב דנַאטשוצ ַאזַא ןיא

 ןענעז עקלענַא ןוא ךיא יװ ,ןהעזעג ןיוש ךיא ּבָאה ןוימד ןוא

 -עג ץלָאטש ךיא ןיּב ייּברעד ןוא ,גיּבייא ףױא טפעהעּב גיטסייג

 -ירקוצסױרַא ךיז ןעגנולעג ,ךילדנע ,זיא רימ סָאװ ,ףיורעד ןעוו

 ןענפעג ךָאד ּבָאה ןיא זַא ןוא ,זיירק ןעט'פושּכ'רעפ ןופ ןעג

 טימ טעװ עקלענַא זַא ,רעכיז ןעוװעג ןיִּב ךיא .קילג םוצ געװ ַא

 7 זַא ןעֿכיצ סלַא לעטדנעה ּביל רהיא ןעהיצסיוא יוימ החמש

 ,גַאלשרָאפ ןיימ ןָא-טמהענ

 :ףָאלש ןופ יװ ױזַא טּפַאלעגפױא ךימ ךיא ּבָאה גנולצולּפ

 .טגיטולּברעפ ןעצנַאגניא זיא דנַאה ןיימ זַא ,טקרעמעב ּבָאה ךיא

 ןעמ טָאה עקשזָארד ןיימ ףיוא זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ףיוא עפָארטסַאטַאק רעד יײּב עטעדנואוורעפ יד טרהיפעגרעּבירַא

 ,סעזעג ןופ ןעטייז יד ייּב ,ןעדלַאפ יד ןיא ,ןהָאּבנעזיא רעד

 לקרעמעּב טשינ טָאה ןַאמרהופ רעד סָאװ ,טולּב ךסַא ןעוועג זיא

 ,טשיועגסיוא טשיג רעּביועד ןוא

 ךיא זַא ,טייו יױזַא ןעגנַאגרעד טשינ ןיא טזיציטסימ ןיימ

 ןיא טשימעגניירַא ךיז ןעּבָאה תוחוּכ עשידרע-טשינ : ןעביולג לָאז

 טיפע ןופ םרָאּפ רעד ןיא סרעדנװעּב ,ןעּבעל ןענילשנעמ םעד

 .ױלגרעּבַא ןופ טייוו ןיּב ךיא בוא ,תואיבנ ןוא תוארתה ,םינמיס

 - נא ןופ זיירק-ןעקנַאדעג םעד ןיא ןײרַא רעּבָא ךיא ןָאק ,יירעג

 ,ץלַא ןעֿכיירטשרעטנוא ןוא ןעקרעמעּב ,ןעשנעמ ןעשירעּביולגרעּבָא

 רימ טָאה טציא ,לַאפ םעד ןיא שילרעטסיוא ןוא הנושמ זיא סָאװ

 בָאה עקשוָארד רעגיזָאדרעד ןיא סָאװ ,טָאד הנושמ ןעזיוועגסיוא

 -על יג ַא ןופ רעדליּב ןעפַאשעג ןוימד ןופ ףליה רעד טימ ךיא

 עקטזָארד רענעגייא רעד ןיא זיא ,ןייז ןָאק ,רעהירפ תעּב ,ןעּב

 םולש ןופ טכַארטעג ךיא ּבָאה ,םעדרעסיוא ; ןעּברָאטשעג ץימע

 עניװַא .עטגיטולּברעפ טַאהעג ךיא ּבָאה דנעה רעּבָא ,הור ןוא

 ןעדעי ןופ ןייזטסואװעּב סָאד ןעליפנָא גידנעטש ןענָאק םינמיס

 רָאנ ,ןעלהיפעגרָאפ עטֿכעלש טימ טשינ ןעשנעמ ןעשיאעוורעגנ

 ןעטָאש ןעּבירט א ןעגעלקעװַא ןענָאק ייז ןוא ןעגנולע ;שרָאפ טימ

 .תונטער עני ףוא
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 ןיא ןעלאפעגנײרַא תמאּב ןעטלָאװ תונויער עגיימ ןוא

 ןעװָעג ןוש ןענעז רימ סָאװ ,סָאד טשיג ןעװ ,הרוחש-הרמַא

 יההעגפיוא סַאזגנַאל ךיז ןעּבָאה רימ .דָאּבדליװ ןופ טייוו טשינ

 ינַא יװ ,טקרעמעּב גנולצולּפ ךיא ּבָאה ָאד ןוא גרַאּב ןפיוא ןעּב

 יֿבָארַא-גרַאב ןעגָארטעג לענש ךילנהעוועגנוא ךיז טָאה שזַאּפיקע

 -אפעגנייא רימ זיא --,קילגמואינַא ןהעשעג לָאמַארעדיװ ןָאק ָאד

 -=ױרָאפ רהעז ןייז ןעמ זומ געװ ןעגיד'עפושמ אזַא ףיוא--.ןעל

 ",ךז ןענעגעגעב ןעשזַאּפיקע ייװצ ןעװ ,גיט

 טימ ןַאמרהופ רעד טָאה טנעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא רעּבָא |

 סעמּכ ןענעז דרעפ יד ןוא רעדער יד ןעטלַאהרעּפ תוחוּכ עלַא

 ּבָאה גנורעדנואורעפ סיורג טימ .טירט יי טירט קעװַא ךיילג

 ,ן'עקלעגַא ןוא ןעמהומ רעד שזַאּפיקע םעגעי ןיא ןהעזרעד ךיא

 ןעמונעג יײז ןעּבָאה ,טקרעמעּב ךימ ןעּבָאה יז זַא ,ענעי ןוא

 יָאמ ןייא ןיא "!ןָאעל !ןָאעל !טּבעל רע !טּבעל רע, :ןעיירש

 -עגנָא טָאה עמהומ יד .ייז ןעבענ ןעװעג ןיוש ךיא ןיּב טגעמ

 יט'רזח'עג םענייאניא ץלַא ןוא זלַאה ןימ דנעה יד טימ טּפָאב

 ױזַא יז טָאה ייּברעד ןוא *! ןעקנַאד וצ טָאג !ןעקנַאד וצ טָאג

 -דליו ןופ סופוצ ןעפָאלעג טלָאװ יז יו טקנוּפ ,טמעטָאעג רעװש

 טשינ יז ןוא דנַאה רעד ייּב טּפַאכעגנָא רימ טָאה עקלענַא .דָאּב

 -יּפשעגּבָא גנולצולפ ךיז טָאה דחּפ רעגיטלַאװעג ַא ,טזָאלעגסיורַא

 יןָאסעג יירשעג א טָאה יז ןוא טכיזעג רהיא ףױא טלטג

 ! טעדנואוורעפ טזיצ ןז ---

 .טנעעג דלַאב ּבָאה ןוא תוצס רהיא ןענַאטשרעפ ךיא ּבָאה

 : טרעפ
| 

 ןעװעג טשינרָאג ןיִּב ךיא .ןָא טשיגרָאג ךיז טּבױה סע--

 רנעה יד טגיטולּברעפ רימ ּבָאה ךיא .עפָארטסַאטַאק רעד ייּב

 טרהיפעגרעּבירַא רהיא ןיא טָאה ןעמ לייװ ,עקשזָארד רעד ןיא

 .עטעדגואוורפפ יד
| 

 ,טגערפעג עמהומ יד טָאה-! תמאינַא ? תמאינַא סָאד זיא -|

 | | ,תמא'נַא ןופ רע'תמא--

 ! עפָארטסָאטַאק יד ןעֿפָארטעג סע טָאה גוצ רעטָאװ טימ--

 .לעז ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,גוצ רעד --
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 ,ןענַאטשעג ויא עמַארגעלעט רעד ןיא !טָאג ,טָאג ,ָא--

 ןיא טָאג ןעּברָאטשעג טשינ רעיש ןיּב ךיא !גוצ רעניװ רעד זַא

 -נַאד וצ טָאג !ןעפָארטעג טָאה זנוא קילג ַא רַאפ סָאװ ,לעמיה

 י ןעק
 .לעגַא ןערעטש ןופ סייוש םעד טשיװעגסיױוא טָאה יז ןוא

 טָאה ,דנַאה ןיימ טזָאלעגסױרַא ,דיירק יװ ,סַאלּב ןעװעג זיא עק

 ןיא ןערהערט יד ןהעז טשינ לָאז ךיא ,ּפָאק םעד טרהעקענּבָא יז

 ,ןעגיוא ערהיא
 -עג עמהומ יד טָאה--ּביטש ןיא ןײלַא ןעװעג ןענעז רימ --

 טמוק גנולצולּפ ,דלעפסַאנ ןייק קעװַא זיא יקצימָארק לייוו--,טגָאז

 ןהעשעג זיא סע זַא נוא טלייצרעד ןוא תיבה.לעג רעד ןײרַא

 וד זַא ,טסואועג ּבָאה ךיא ,ןהַאּבנעזיא רעד ףיוא קילגמוא'נַא !

 סָאװ ,ןעלעטשרָאפ ןיוש ךיז וטסנָאק ןעמוק טנייה טספרַאדעב

 םעד טקישעגקעװַא דלַאּב ךיא בָאה .טבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא

 ךימ טָאה עקלענַא עטוג יד רעּבָא .עקשזָארד ַא ךָאנ תיבה-לעב |

 ןעטונימ ערעוװש ַא רַאפ סָאװ ,ךַא ,,,ןײלַא ןעזָאל טלָאװעג טשינ

 ןוא רעגיצרעהמרַאּב ַא זיא טָאג רעּבָא ,טּבעלעגרעּביא ןעּבָאה רימ

 -רעפ יד ןהעזעג וטסָאה .קערש טימ זיולּב ןעמוקעגּבָא ןענעז רימ

 ? עטעדנואוו
 ךיא סָאװ ,טלהעצרעד ןוא דנעה יד טשוקעג ייז ּבָאה ךיא

 ןיא זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע ,ןײטשַאה ןיא ןהעזעג בָאה

 זיא ,זוהרוק ןיא ןערָאװעג טקישעגוצ זיא סָאװ ,סָארגעלעט רעד

 עטע'גרה'רעד ןוא עטעדנואוורעפ ךס ַא, :סעגידנעגלָאפ ןענַאטשעג

 .ַאק יד וַא ,ןעגנורדעג עלַא ןעּבָאה ןופרעד *,ןייטשַאה-דנעל ןיא

 ךיא .גרוּבצלַאז-ןיו עיניל רעד ףיא ןהעשעג ןיא עכָארטסַאט

 לייװ ,רעטייװצ רעד ףיוא השעמ ןייא ןופ ןעגנורּפשעגרעגיא ןיִּב
 עקלענַא וַא ,קנַאדעג ןעֿכילקילג ןייא טַאהעג ךיא בָאה ּפָאק ןיא
 טעװ עמהומ יד זיּב םייהרעד ןיא ןעטרַאװ טלָאװעג טשינ סָאה
 רימ ןערהָאפעגסױרַא רהיא טימ ןעמַאוצ זיא ןוא ןערהעקמוא ךיז
 ךיא !ןעמהומ רעד ּבילוצ ןזיולּב ןָאטעג סע יז טָאװ .ןעגעקטנַא
 ענעגייא יד טימ ּבָאה ךיא לײװ ,טשינ זַא ,רעכיז ןעװעג ןיג
 ,רֹהּפ ןוא גנורעדורוצ רהיא ,טייקגיהורמוא רהיא ןהעזעג ןעגיוא
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 ןהעגוצנירַא טשינ עבטַא ּבָאה ךיא ןוא ,ןעטפעשעג עגיזָאדיד ןיא

 ךיא ןיּב עשו-.ןיוש .טנַאקעּבנוא רימ יא סָאװ ,טפעשעגָא ןיא

 | ?ןעוועג טֿפערעג טשיי
 - ,טכערעג גידנעטשלופ טנעז רחיא---
 ,ןעדייר טלָאװעג ריד טימ ךיא בָאה םעד ןעגעװ עקַאט--

 יזַא ףױא ףיורעד טסקוק וד טָאװ ,ןעדירפוצ רהעז ןיּב ךיא ןוא

 "רעד טגידיילעּ סָאװטע ךיז ,וטסחעטשרעפ ,טָאה רע ,ךיא יװ

 -גַאװַא ןעגנומהענרעטנוא ענייז ןעפורעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רַאפ

 ףיוא ןעגנונּפָאה עסירג טגעל רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .סערוט

 ענייז טרעלקרעד יןילרהיפסיוא ץנַאג רימ טָאה ןוא טפנוקוצ רעד -

 ךילקריו "ע טעװ ,תמא'נֲא רָאנ ןיא סָאד טױא טעיצַאניכַאמ

 -רֹע םהיא שניװ ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא ןוא ,ןענָאילימ ןענידרעפ

 יב פוא !ןָאטעג גערפ ַא דלַאּב סהיא בָאה ךיא רעּבָא .גלָאפ

 !םיּפּתוש וטספרַאדעב סָאװ וצ ָאט ,גיטַאלג יװַא ץלַא טהעג ריד

 ןיא טוָאל רע דלעג רהָצמ סָאװ זַא ,טרעפטנעעג רימ רָע טָאה

 גנומהענרעטנוא יד זַא ןייז טעװ טסנידרעפ רחעמ ץלַא ,ץַאזמוא

 רע זַא ןוא תורוסי עטיירב ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא

 יייא ,םיבורק ,ךילריטַאנ ,רעסעּב ,םיפּתוש ןעבָאה טלָאװעג טלָאװ

 ענייז רַאפ טקנַאדעג םהיא ןיא בבָאה .ןעשנעמ עניטיז רעד

 -ענּבָא לָאמַארעדיװ םהיא טָאה ךיא רעּבָא ,ןעלהיפעג עשי'בורק

 רע טָאה ,טקעמשעג טשיג רהעז ,גיטנעק ,םהיא טָאה סָאד ,טגָאז

 םוש ןייק רענייק טָאה זנוא יי זַא ,ןעגָאלקעּב ןעּבױהעגנָא ךיז

 טָאװ ,סָאד וױלּב ףױא-טסע ןעמ ןוא טפעשעג ןיא טשינ הגשה

 סע ויא ,טגָאזעג רע טָאה ,ףוס-לּכ-ףוס ןוא טנע'שרי'עג טָאה ןעמ

 טָאה סָאד רעּבָא טפַאשלעזעג רעד ןעגעק וליפֲא דניזַא טרשּפ

 .יורפ ַא יו ,ןעטפעשעג עניימ טרהיפעג בָאה ךיא -- - ,ןעפורעגנָא ךימ

 ךיא ,טרהעקרעפ :ןערָאלרעּפ טשינ ןעשַארג ןייק ּבָאה ךיא רעּבָא

 ןָאק ץימע ּבױא ןוא ,עגעמרעפ ןיימ טרעסערגרעפ ךָאנ ּבָאה

 .געדעי סע זיא .,טּפַאשלעזעג רעד ןעגעק דניזַא ןעגעװ ןעדייר

 וד ,וָאֿכולג טוג סָאד טפיוקרעפ טסָאה וד לייװ ,וד טשינ סלָאפ

 ֹוד ןעו .תמא םעד וטסָאה טָא ,הנ ,תמא םעד טֿכזעג טסָאה
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 -עּב ךימ ךיא טלָאװ ,וָאכולג טוג סָאד טפיוקרעפ טשינ טסלָאװ

 ןעגנמהענרעטנוא ענייד ןופ .יורטוצ סיױרג טימ ריד וצ ןעגיוצ

 .רָאלק טשינ ןעמעלַא רַאפ ךױא ןענעז יײז ,טשינרָאג ךיא סייוו

 -לָאװ ןעטפעשעג ענייד ןעװ זַא ,ךַאז ןייא רָאנ רימ ןיא רָאלק

 וטסלָאװ ,טסלהעצרעד וד יװ ,טוג ױװַא ןענַאטשעג תמאּב ןעט

 םוצ ןעמונעג טשינ ױזַא טסלָאװ ןוא םיפּתוש ןייק טכוזעג טשינ

 ךיז טסגיטיונ וד לייװ ,םיפּתוש טסכוז וד .גָאוּבָא ןיימ ןעצרַאה

 רעהירפ ךיא טזיּב וד זַא ,ןעגָאז ריד ןומ ךיא רעּבָא ,ייז ןיא

 טשינ סע ּבָאה ךיא ןוא ,רימ טימ גיצרעהנעפָא ץנַאג ןעוועג טשינ

 ביל
 !טגָאזעג רע סָאה סָאװ ,ונ--
 ,טשינ טהעטשרעפ רע זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה םדוק--

 .רעפ ן'רַאפ טײקֿבילטרָאװטנַארעפ יד םהיא ףיוא טלַאפ טָאװרַאפ

 יד ןופ טזָאלעגסױרַא ווָאנולג טָאה רע טשינ ,ָאכולג ןעפיוק

 טייקליופ ,טײקשירַאג ּבילוצ ןעבָאה סָאװ ,עגינעי-יד רָאג ,רנעה

 -ומ לָאז טוג סָאד זַא ,וצרעד טֿכַארּבעג טייקשירעדנעוװשרעפ ןוא

 טימ טַאהעג-הנותח טָאה יז זַא ,עקלענַא .ןערעװ טפיוקרעפ ןעז

 טעװעטַארעגסױרַא טָאה רע .תובוח ןיולּב טַאהעג יז טָאה ,םהיא

 חוכּב ןעװעג טשינרָאג סע טלָאװ רערעדנַא'נַא ליפיו ,ליפוזַא

 טמוק םהיא סָאװ ,הוּכ-רשיי ַא טָאטשנָא ןוא ,ןעװעטַארוצסױרַא

 הַא טָאה יװ ,.,רָאנ טרַאװ ...וא רסומ רָאג רע טרעה ,רַאפרעד

 | ...עיצַאמַאלקעד עשיטעטַאּפ ןוא .,!ָאי ,,?טקירדעגסױא ךיז

 וָאכולג--,טקרעמעּב ךיא ּבָאה--!גיטֿפיר טשינ זיא סָאד--

 ןעװעטַאר טנָאקעג ןעמ טָאה
 ךיא ןוא טגָאזעג ךיוא םהיא ךיא ּבָאה ענעגייא סָאד--

 ןעהילעג ךָאנ ךיא טלָאװ ווָאכולג ףיוא זַא ,ןעּבעגעגוצ ךָאנ ּבָאה
 ן'רַאפ--,טגָאועג םהיא ךיא ּבָאה--,טנָאקעג ךָאד טסָאה וד, .דלעג

 יז וַא ,ןעקלענַא רעטרעװ רָאּפַא שטָאכ ןעּבײרשנָא ןעפיוקרעפ

 |ךיא זַא ,תודע'נַא זיא טָאג ןוא ,רימ טימ ןעסעומשרעּביא לָאז

 .צבט ןייר רעּבָא .,טלעקנעװקעג טשינ טונימ ןייא ןייק טלָאװ

 .ףימ .ןעסיװ טשינרָאג לָאז רענייק זַא ,ױזַא ןָאט :ַאזַא ןיוש ןיא

 .גָאה רעּבירעד ןוא ,ןענַאילימ ענייד ןיא זביולגעג עלַא ןעּבָאה
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 ייא יקצימָארק ךױ טָאה ".ףליה ןייק טגעלעגרָאפ טשינ ריד ךיא

 עסיױרגיוצ ַא זיא עקלענַא :ןעפורעגנָא ךיז ןוא טכַאלוצ שינָאר

 ןעוָאלּבָארַא ךיז לָאז יז זַא ,ןעזעװ לַאעדיא-וצ ַא ןוא עט'צירפ

 ינולדנַאהרעטנוא ןוא ןעֿכַאז-דלעג יװ ,ןעטייקגיניילק עניױזַא וצ

 ייװצ ןױש יז ךיא ּבָאה טציא ,ןַאמ ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעג

 -עװ טלָאז רהיא ,ךייא טימ ןעדייררעּביא לָאז יז ,ןעטעּבעג לָאמ

 יז טָאה לָאמ עדייּב ןוא ,סעיצַאלקעּפש יד ןיא ףתש ַא ןער

 יא ,ָאכולג וצ ךייש זיא סָאװ .טגָאזעגּבָא שירָאגעטַאק רימ

 טוג סָאד ןעװעטַאר לײװ ,םעד ןעגעװ ןעדײר וצ טכייל טציא

 "עד וַא ,ךיא העטשרעפ גָאזּבָא רעייא ןופ .טשיג ןיוש ןעמ ןָאק

 ,וָאכולג ןעװעטַאר ןעגעװ טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע ןעוו ,טלָאמ

 *.טגָאזעגּבָא ךיוא אמתסמ רהיא טלָאװ

 רעד וצ טרעהעגוצ ךימ ךיא ּבָאה סערעטניא סיורג טימ

 יד ןערָאװעג רָאלק רימ ןענעז טציא לײװ ,רעטרעװ סעמהומ

 .ץעקלענַא ןוא ןיקצימָארק ןעשיווצ ןעגנובייר עלא

 !ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה ,רעטרַעװ ענױזַא טרעהרעד--

 -עג וטסָאה הליחתכל ? טזיִּב וד גיטכירפיוא גינעוו יװ ,וטסהעז

 טסליװ וד לײװ ,תופתוש ןיא רימ טימ ןיײרַא טסליװ וד זַא ,טגָאז

 ,ןעשנעמ ןעגיטייז א רעדייא ,בורק א ןענידרעפ וצ ןעּבעג רעסעב

 ןייד לָארַא רָאג טליּפש ָאד זַא ,סױרַא ךיז טוײװ טציא ןוא

 "ֹעג א רענעּבירטעגכרוד ַא שנעמ ַא יו ",סערעטניא רענעגייא

 יױזַא ןופ ןעצונ יד זַא ,טרעפטנעעג יקצימָארק רימ טָאה ,רעטקיש

 ץנַאג זיא סע זַא ןוא עגיטייזנעגעג ןייז ןעפרַאדעב ןעטפעשעג עג

 ,תושר ןייז ןיא דלעג רהעמ סָאװ ןעּבָאה ליװ רע סָאװ ,ךילריטַאנ

 ץלַא ,טלעטשעגקעװַא ןענעז ןעטפעשעג יד רעטיירב סָאװ תמחמ

 ּבָאה ןעּבעגעגצ רע טָאה--סנעגירעּביא, .ייז ןענעזו רערעכז

 וַא ,טפָאהעג ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןדג ןהָא ץעקלענַא ןעמונעג ךיא

 ,ןעלַאּפ עגיוזַא ןיא ,תוחּפל ,ןעפלעהסױא רהיא טעװ החפשמ יד

 יא רע ",החפשמ רעד ךיוא ןעצונ ןעגנערב טעװ ףליה יד ןעװ

 יַעגנָא סרעדנזעפ ךָאנ ךיז טָאה ןוא טגערעגפיוא רחעז ןעועג

 רע טָאה ןעקלענַא זַא ,טקרעמעב םהיא ּבָאה ךיא ןעװ ,ןעדנוצ

 ןופ ךָאנ יו טמוקעב ,םעדרעסיוא ,ןוא ןדנ ןהָא טשינ ןעמונעג
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 *ןעּבעל ןעצנַאג ןפיוא עטנער ַא רימ
 !טגָאזועג רהיא טָאה יװַא--
 טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא טגָאזעג םהיא ּבָאה ךיא ,ָאי--

 ,ֿביל ךיא ּבָאה--,טגָאזעג ךיא ּבָאה--,ן'עקלענַא ,ןעצרַאה ץּפיוא

 טשינ ןעּבעג רהיא ךיא לעװ רעּבירעד ןוא ,דניק ןעגיײא'נַא יװ
 -ָאלרעפ יאדוא טלָאװ לַאטיּפַאק ַא .עטנער ַא רָאנ ,לַאטיּפאק ןייק

 ,סײװ טָאג ןייא סָאװ ,ןעגנומהענרעטנוא ענייד ןיא ןעגנַאגעג ןער

 טעװ עטנער ַא רעּבָא ,טשיג יצ ,גלָאפרע ןעּבָאה ןעלעװ יז יצ
 .טעװ רהיא בױא .ןעּבעל ןעצנאג ן'פיוא ןרעֿכזרעּפ ,תוחפל ,

 סעקלעגא ךָאנ לַאטיּפַאק א ןעמוקעּב ייז ןעלעוו ,רעדניק ןעבָאה

 ,ןוא ,עניימ ףליה עטסגיטכיו יד ךילטנעגייא זיא סָאד ןוא ,טיוט

 .ןעפלעהסיוא גינעוו-ליפ ךיוא ךייא ךיא ןָאק ,םעדרעסיוא

 !סעומש רעייא טגידנעעג ךיז טָאה טימרעד ןוא --
 ךיא ןעװעג טגערעגפיוא רהעז זיא רע .טימרעד טעמּכ--

 עקלענַא סָאװ ,סָאד טנערּבעג םהיא טָאה סרעדנוזעּב זַא ,ןיימ

 טָאה ןופרעד לו .םינמוזמ ןיק טשיג ןוא עטנער ַא טמוקעּב

 ןעטפעשעג ענייז ױרט ףךיא גינעװ יװ ,ןהעזסורַא טנַאקעג רע

 .ַאטס ךיז טעװ רע ו8 ,טגָאזעג יקצימָארק סָאה ,גידנעהעגקעווַא

 רע לײװ ,ןעשנעמ עדמערפ ןעשיװצ םיפּתוש ןעניפעגוצסיוא ןער

 עיטַאּפמיס רעגינעװ טשיג ןעניפעג רע טעװ ייז ייּב זַא ,טנעֿפער

 .ייא יד ןהעטשרעפ רעכילטייד ןוא רעסעּב ייז ןעלעװ בגא ןוא

 טרעהעגסיוא ךיא ּבָאה רעטרעװ עטצעל ענייז .ןעסערעטניא ענעג

 יז וצ העיסנ ַא טֿכַאמעג יקצימָארק טָאה ןעטכענ .גידלודעג ץנַאג

 .עדירפוצ ןייק טשינ ,גיטנעק ,רע ויא ןעמוקעג רעּבָא ,רעיגלעּב

 טלָאװעג יז טלָאװ רע זַא ,העטשרעפ ךיא .העיסנ ןייז ןופ רענ

 ,-9ג טשינ ,םינּפא ,םהיא זיא סָאד רעּבָא ,תוכּתוש ַא ןיא ןעהיצניירַא

 זַא ,ןימ ךיא ?טציא טֿכַארט ךיא סָאװ ,ןָאעל ,וטסייוװ ,ןעגנול

 טימ טכװ רע וַא דלַאּביװ ,טכעלש ןעהעטש ןעטפעשעג ענייז

 -זָאורעד זַא ,ןעגָאז ךיא ריד לעװ ךיא ןוא ,םיפתוש ץיה ַאזַא

 ןעטלַאה ןעטפעשעג ענייז ּבױא םורָאװ ,ךימ טגינייּפ ןויער רעג

 ןופ ןעגָאזּבָא ךיז שנעמ רעגיטכירָאפ רעדעי ףרַאדעּב ,טכעלש

 .ןעפלעה וצ בױחמ ךָאד םהיא זיא בורק ַא רֶעּבָא ,תופּתוש ןייז
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 טלָאװעג ךיא טלָאװ רעּבירעד יקַאט ןוא ,ן'עקלענַא ּבילוצ שטָאב

 יריד טימ ןעסעומשרעגביא

 יװ ,טֿפעלש יװַא טשינרָאג ןעהעטש ןעטפעשעג ענייז -

 | .טגָאזעג ךיא ּבָאה--,עמהומ ,טניימ והיא

 "װָאטסַאװֿכ רָאטקָאד סָאװ ,טלתעצרעד והיא ּבָאה ךיא ןוא

 ךיא וַא ,טגָאועג ןיוא רהיא ּבָאה ךיא .טגָאזעג רימ טָאה יקס

 יהג ןךוא דלעג טפװ רע זַא ,ןעסַױטשעגנָא גנַאל ןיוש ךימ בָאה

 ןייק ןערהָאפעג ךיא ןיּב זייוולייט זַא ןוא ,ןירעד רהעז ךיז טגיט

 ןי"מ רַאפ טּבױלעג יװַא עמהומ יד רימ טָאה .םעד בילוצ ןיוו

 יא ןהעגמורַא ןעמונעג טָאה יז זַא ,טקַאט ןוא טײקֿפילגנירדכרוד

 ןײלַא ךי וצ ןעדייר ןוא ,יא עבס רהיא ,רעמיצ ן'רעּב

 "..,ןואג א ץלַא ןיא , :גָאלָאנָאמ ןעגידנעטש רהיא טימ גירגעּביױוהנָא

 ,ךַאו יד רעּביא רימ טזָאל ײ וַא ,טגָאזעג יז טָאװ ףוס-לפ-ףוס

 לעװ ךיא יװ ;יװַא ןָאט טעװ ײז ןוא ןהעזגיא לעװ יא יװ

 .ןעטילשעגב

 ,ךיא ןוא ,ןעטנוא ּבָארַא יז זיא רעטרעװ עגיזָאדיד טימ

 ןעטכעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד טקוקעגֿפרוד ֿבָאה ,רעדװ

 ןעטנוא ּבָארַא ךיוא ןיּב ןוא ךוּבגָאט ןיימ ןיא ןעבירשעגניײרַא

 וַא רַעֹּבֶא יט םייה ןעסעועג יא טפַאשלעזעג עצנאג יד

 זַא ןהעועג דלַאב ךיא ּבָאה ,טקוקעגוצ רעסעב ךימ ּבָאה ךיא

 עקלענַא סולצעווצגרפסיו א טריסַאֿפ רעדיװ טָאה סע

 יי

 טש' יומולּפ טָאה יקצימָארק יא ,סעּכ ןופ טלעטיורעג 4 טָאה עמ

 .רעיװ ןהָעזעגסױא טַאה רע ךיוא רעּבָא ,גנוטייצ טנעיילעג גיהור

 ,טײהקנַארק א ךָאנ ױװ ,טֿכעלש ןוא

 השעמ-תעב ןוא ןָאטעג גָאזַא עמהומ יד טָאה -- ,וטסייוװ--

 ּוטגָאזעג טנײה הימ טָאה ױז סָאװ---ץ'עקלענא ףיוא ןעזיװעגנָא

 !ןעגרָאמ-טוג ןעּבענעגּבָא רימ טָאה ז תעּב

 -עגרעדיגַא ךיז ןוא טגָאזעג ךיא ּבָאח--,טשיג סייװ ךיא---|

 .שיט םוצ טצשז--
 יו ןיא זַא ,סָאד יװ רעגינעװ טשינ א רחעמ טשינ =
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 ,רנװעג ןיא ןעװַארּפָאּפ ךיז טעװ רעטומ ריא ןעװ ,םורַא ןעכָאװ
 ,רעטייוו ךָאנ רעדָא סעדָא ןייק ןערהָאפקעװַא עלַא יז ןעלעוו

 ,שיט ןיא ןָאטעג ץעז ַא השעמ-תעב טלָאװ ץילּב ַא ןעװ
 יד יװ ,ןעקָארשרעד ןוא טפיורשוצ טשינ ױזַא ךימ סע טלָאװ
 .עגּבָא שממ רימ זיא טנעמָאמ ןעטשרע םעד ןיא .העידי עגיוָאד
 ,ץרַאה סָאד ןעּברָאטש

 ךיז טָאה סָאװ ,ןץעקלענַא ףױא ןָאטעג קוק ַא ּבָאה ךיא
 רע'סואמ ַא סיפט ייּב טּפַאכעג יז טלָאװ ןעמ יװ ,טלעטיוררעֿפ
 :טגערפעג טָאה יז ןוא טַאט

 ? סָאװרַאפ ? ןיהואוו ? סָאװ--
 ןיא הימ ןוא גרָאז ליפוצ ןעפַאשרעּפ ייז, ,טסהעטשיעפ--

 --ךָאט סעקלענַא גידנעכַאמכָאנ ,טגָאזעג עמהומ יד טָאה--.,ווָאשָאלּפ
 -ַאּב רהעז ".ךָאי ַאזַא זנוא ףיוא ןעפרַאונָא טשינ ןעליוו ייז ןוא
 ףרַאדעּב ךיא זַא ,אמתסמ ןענעכער ײז !ןעשנעמ עגיצרַאהמיר
 ךוא ןערהָאפקעװַא ,רעגיטש ַא ,טסעװ וד זַא ,םַאזנייא ןעּבעל
 ןעשיווצ ,ןײלַא ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא ןעּביילּברעפ לעוו ךיא
 טָאטשנָא .רעכילהערפ ןייז רימ טעװ ,וװָאשָאלּפ ןיא ,דגעוװ ריפ יד
 ,רעבירעד טדערעג טכַאג עצנַאג ַא ייז ןעּבָאה ,ןעפָאלש וצ

 ַא טָאה ןוא טנערּבוצ רהעמֿכָאנ עמהומ יד ךיז טָאה ָאד
 ; ן'יקצימָארק ןָאטעג גערפ

 .רעד ףיוא רעציזרַאפ רעד ןעוועג טשינ לָאמַא וטזיּב .יצ-
 ?גנוטַארעּב רעגיזָאד

 .טנעעג יקצימָארק טָאה-.,ןָא טשיגרָאג ךיז טּבױה סע--
 ןיימ ךיא רעּבָא ,ןעדַאלעגניא טשיגרָאג ךימ סָאה ןעמ-- ,טרעפ
 יז ,רַאפרעד ךיוא ןערהָאפוצקעװַא ןעסָאלשעּב טָאה יורפ ןיימ זַא
 ףהיא ךיא ןָאק רעּבירעד ןוא ,רימ וצ רעטנהעג ןייז ןענָאק לָאז
 ,סולשעּב "היא רַאפ ןייז רַאּבקנַאד רָאנ

 .טקרעמעּב עקלענַא טָאה -.טקעיָארּפ א רָאנ זיא סָאד--
 ּבָאה ןוא ןעלטימסטכױרָאֿפ עלַא ןיא ןעסעגרעפ ּבָאה ךיא

 טשינ רעּבָא ךיז טָאה יז .רהיא ףיוא טקוקעג ט"יצ עצנַאג יד
 רהעמֿכָאו ךימ טָאה סָאד ןוא ,ןעגיוא יד ןעּביוהוצפיוא טגעװרעד
 .ןַאלּפ ןעגיזָאדגעד ןופ הּביס-טּפיוה יד ןיִּב ףיא זַא ,טגייצרעּביא



 207 .ןעבלויג א ןהָא

 ,ץלַא סָאד ןעבײרשעּב וצ רעטרעװ ןייק טשינ ןיטולחל ּבָאה ךיא
 יװ ןוא טנַעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא טבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאװ
 .לַאג טימ ןערָאװעג ןעסָאגרעּפ רימ זיא ץרַאה סָאד יחש

 בעל ךיא זַא ,טסואװהעג טוג טנעכייצעגסױא טָאה עקלענַא
 -עהעג תובשחמ עניימ עלַא זַא ,רהיא טימ ןוא רהיא רַאֿפ זיֹולּב

 ןופ עגַארפ ַא רימ רַאֿפ זיא יז זַא ,רהיא וצ ךילסילשסיוא ןעד

 טָאה ,םעלַא םעד ףיוא טקוקעג-טשינ ,ךָאד ןוא ,טױט ןוא ןעבעל
 ָאד ןָאק ךיא ,יִא .ןערהָאפוצקעװַא ןעסָאלשעּב גיהור ץנַאג ךיז יז
 רהיא טהעג סָאד--דנַאװ א ןָא ּפָאק םעד ןעקַאהוצ רעדָא ןעמוקמוא
 ריא טעװ סע ,טֿפַארטעג טשיגרָאג יז טָאה םעד ןעגעװ .ןָא טשיג
 ,ןעגיוא יד ןיא ןעלטנעט טשינ רהיא ךיז טעוו רענייק ,רעגיהור ןייז
 -ק טשיג רהיא סעװ רעגייק ,עלעקליּפש ַא ףיוא קושזייַאמ ַא יו

 ךָאד ויא סָאד ןוא ,ןעסיועג רהיא ןעגיהורנואעב ,סיפ יד ןעש
 .טגנַאלרעפ יז סָאװ ,ךַאז-טפיוה יד

 ןָאק החוגמ עגיזָאדיד תעשּב ,ןעלקנעװק ָאד ןעמ ןָאק יצ/|
 קַאה ַא ןוא ןעמהעג יװ ,זײרּפ םעניילק ַאזַא רַאפ ןערעװ טפיוקעג
 ,רעסעמ ַא טימ ןעשנעמ ַא ןָאט

 ןיא ןעּפָאלעגֿבױודַא רימ ןענעז עניזַא ןעקנַאדעג רעדנעזיוט
 ףי טסעװ וד ןוא תודימ עטוג ענייד יב ךיז טסלַאה ֹוד, .ּפָאק
 -לענַא וצ טדערעג ןעצרַאה ןיא ףיט ךיא בָאה--.,ןעטלַאה ייז ייב
 ףיד טלָאװ דנוה ַא ןעװ .ץרַאה ןייק טשינ טסָאה וד לייוו-- "עק
 רעדנַא'נַא טנידרעפ ךיוא רע טלָאװ ,ךיא יװ ,ןעוועג יירט ֹוזַא
 ףימ טסָאה ,ןעבעגעגכָאנ טשינ לָאמגיײק רימ טסָאה וד ,גנוהיצעב
 -גיק ףימ טסָאה ,ךיילטימ קנופ ַא ןעזיװעגסױרַא טשינ לָאמניײק
 גידנעטש רהימ טסָאה וד ,טרהעקרעפ !ןעּבעגעג טשינרָאג לָאמ
 -קעװַא םענייא ייּב רָאנ ןָאק ןעמ סָאװ ,ץלַא סָאד ןעמונעגקעוַא
 -עגקעװַא וליפַא רימ וטסלָאװ ,טנָאקעג טסלָאװ ֹוד ןעװ ,ןעמהענ

 "עג טסלָאװ וד םגה ,ריד ףיוא ןעקוק וצ טייקכילגעמ יד ןעמונ
 ןעקוק טשינ ,רעגייטש ַא ,לָאז ךיא ןעװ זַא ,רעֿכױ ןייז טגָאק
 .גיּבייא ףיא ןעשעלסיױא ךיז ןעגיוא עניימ ןעלעו ,ריד ףיוא
 ףיא ּבָאה טציא טשרע ,טוג ךיא העטשרעפ טציא טשרע רעכָא
 ,םיורג יֹזַא טײקטסעפ ןייד זיא רָאפרעד רָאנ זַא ,ןהעועגנייא
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 יורפ עטלַאק ענעקורט ַא טויב וד ,ןיילק זיא ץרַאה ןײד לייוו
 ךיד טגניוצ סָאװ ,םזיאָאגע זױלּב ןענעז תודימ עטוג ץגייד ןוא
 דרעד ראפ ןייז וצ בירקמ ץלַא ןוא גיהור ןעּביילּב וצ לּכ-םדוק
 ",טייקגיהור רעגיזָאד

 -סױרַא טשינ טרָאװ ןייא ןייק ךיא ּבָאה קיטשירפ ן'תעשפ
 . טּפַאֿפעגנָא ךימ ךיא ּבָאה ,רעמיצ ןיא ךיז ֹוצ ףױרַא .טגָאזעג
 ךיא ּבָאה חומ ןעטרעטַאמעגסױא ןעקנַארק ַא טימ ןוא ּפָאק ן'רַאפ
 .ןהעשעג ןיא סָאװ ,ץלַא סָאד ןעטכַארטעּב ןעמונעג

 ןעצגַאג ןופ ץעקלעגַא ךיא ּבָאה טנעמָאמ םעד ןיא ןוא
 ךיא ּבָאה ןעּבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןוא ,טסַאהעג ןעצרַאה
 ביל תמאּב לָאז יז ,רעמהענעגנָא ןעועג טלָאװ רימ זַא ,טלהיפעג
 ַאזַא רימ ןיא טקעװרעד טשינ יז טלָאװ ,ןיקצימָארק ןעּבָאה
 סָאד טלעקנוטרעפ רימ ןעבָאה לָאג ןוא סעּכ .לעקע ַאזַא ןוא סַאה
 ךיא ּבױא :ןעװעג רָאלק רימ ןיא ךַאז ןייא רעֶּבָא ,ןייזטסואוועּב
 טעװ ,ןייו-םקונ טשינ רימ לעװ ךיא בוא ,ןָאט טשינ סיּפע לעװ
 ןופ גנוקריװ רעד רעטנוא .סעכילקערש סיּפע ןהעשעג רימ טימ
 טלָאװ ץימע יװ ,ןעגנורּפשעגפיא ךיא ןיּב קנַאדעג ןעגיזָאדמעד
 םעד גידנעפאכ ,ןוא ,ןעזיא ןעסייה א טימ ןָאטעג ךָאטש ַא רימו

 ,ץיקצימָארק ןעכוז ןעמָאלעגסױרַא ךיא ןיּב ,,טוה
 ,לרֲאּפ ןיא טשינ ,םייהרעד ןיא טשינ--םהיא ןענופעג טשינ

 יב רעד ןיא םעדכָאנ ,ןהַאּבלעדנַאװ רעד ןיא קעװַא ךיא ןיִּב
 טונימ ַא יב .ןעװעג טשינ טרָאד ךיוא זיא רע רעּבָא ,קעטָאילּב
 ןוא לַאפרעסַאװ ןופ קיױה רעד ייּב טלעטשעגּבָא ךימ ךיא בָאה
 טָאה דניװ רעד .ןעניפעג םהיא ןָאק ךיא ואװ ,טכַארשעג ץלַא3

 טכיױעג ןיימ טצירּפשעּב ןוא טײזעדַאקסַאק רעד ןופ ןעזָאלּבעג
 ,טימעג סָאד טרעטכיײלרעפ רימ טָאה סָאד .ּבױטשרעסַאװ ַא טימ
 ּפָאק םעד טלעטשעגרעטנוא ןוא טוה םעד ןעמונעגפָארַא יא ּבָאה
 סָאנ דלַאּב רימ ןענעז רָאה יד ןוא ּבױטשרעסַאװ םעד רעטנוא
 .רעביא ףיא ּבָאה סייקטכייפ רעלהיק רעגיזָאדרעד ןיא ,ןערָאװעג
 ,ךיז וצ ןעמוקעג ןיִּב ךיא ןוא היח ַא ןופ גונעּת ַא סיּפע טּבעלעג

 סעקלענַא ןערעטשוצ טלָאװעג זילּב ןיוש ךיא ּבָאה טציא
 זַא ןעסיװ טסלָאז, :טגָאזעג יװ ױזַא רתיא ּבָאה ךיא ,רענעלּפ
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 ןענעכערּבָא ךימ ךיא לעװ רעטעּפש ,ןערהָאפ טשינ טסעװ וד

 ",ףיד טימ

 ,ןורּכפ ן'פיוא ןעמוקעג רימ ןענעז ןעלטימ ענעדישרעפ

 ןוא ,ליצ ַא וצ ןערהיפרעד טגָאקעג ךימ ןעטלָאװ סָאװ ,ןעלטימ

 סיּפִע ןהעגעּב לעװ ךיא זַא ,ןעקָארשעג טשינ ןיוש ךימ בָאה ךיא

 רימ .ןיקצימָארק םימ ןעדייררעּביא לעװ ךיא ןעוו ,טייקשירַאנ א

 .ןעשרעהעּב וצ ךיז ןעגנולעג עדַארג זיא

 גנוטייצ ַא גידנענעייל ,ן'יקצימָארק ךיא ּבָאה ןעפָארטעג

 טָאה ,ןהעורעד רָאנ ךימ טָאה רע יוװ ,לעטָאה סרעגניביורטש רָאֿפ

 יטגָאזעגסױרַא ןוא לקָאנָאמ םעד ןעפרָאװעגּכָא רע

 "עג סָאװ-רָאנ ּבָאה ןיא ,ןעּבָאה יקַאט ךיד ףרַאדעּב ךיא---

 ,ריד וצ ןהעג טלָאװ

 ,געוורעזייק ן'פיוא ןהעג רימָאל- -
 ,גנוטכיר רעד יא קעװַא ןענעז רימ ןוא

 נָא טעװ יקצימָארק ןענַאװ זיִּב ,טרַאװעג טשינ ּבָאה ךיא

 ,ןינע טוצ ןעטָארטעגוצ רעטשרע רעד ןיּב ןוא ןעביוה

 --,טגָאועג ךיא ּבָאה--,ןעבעגעגרַעּביא רימ טָאה עמהומ יד--

 ,סעומש ןעגיטֿפעג רעייא

 יֵעגנֶא ךו רע טָאה--,סעומש ןעגיזָאדמעד רעיודעב ךיא---

 י- .ןעפור

 =יטױנ רעד טימ טדערעג טשינ עדייפ טָאה רהיא לייוו--

 "רעד .טפעשעג ַא ןעגעװ ןעדייר ףרַאדעּב ןעמ יװ ,טייקגיהור רעג

 -ָאק ףרַאדעּב ןעמ .ףיד טימ גיצרעהנעפָא ןעדייר וצ רימ ביול

  ,סלַעװ רעד ןיא יורפ עטסכילרהע יד זיא יז .ןעמתומ רעד ןענ

 יילדנעטשרעפ ץנַאג ַא ,סנעגירעביא ,טײקלַאװש ַא טָאה יז רעּבָא

 ןעטדנװעג ַא טָאה יז ,הרפ עגולק ַא רהעז זיא עמהומ יד ,ע5

 ,ןעפיירטשוצרעטנוא לָאמַא ביל סע טָאה יז רעּבָא ,ּפָאק ןרעטכינ

 ןוא .ױרטוצנוא טימ ץלַא ףױא ןעקוק וצ עבט ַא טָאה יז ןוא

 ײסַאװפ רעטלַא רעד גָאוּבָא'נַא טימ םדוק יז טרעפשנע רעגירעד

 ןעכַאו עטנַאסערעטניא ןעלהעצרעד טנָאקעג "יד טלָאװ יקסוװָאש

 ןרעלקעב וצ טײצ ןעּבעג רעהירפ ףהיא ןומ ןעמ ,םעד ןעגעװ

 ײכָאנ ךיז 7 ט'נשקע'רעפ טשינַא םורָאװ ,יז ןעגערפיוא טשינ ,ךיז
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 ,טימרעד טנעכערעג טשינ ךיז טסָאה רעּבָא וד ,רהעמ
 -רעװ ,ןעגערפיוא טנָאקעג יז ךיא ּבָאה סָאװ טימ רעּבָא--

 .טפעשעג ןעגעװ ןעדייר ,ךיז טכַאד ,ןָאק ךיא רעּבָא ,רעוו
 .רעד טסָאה וד סָאװ ,ןעגנַאגעּב טכעלש ךיז טזיּב וד--

 עמהומ יד ,ןדנ ןהָא ן'עקלענַא ןעמונעג טסָאה וד זַא ,טנהָאמ

 ,,רַאפרעד זייּב םויה-דע ךָאנ זיא
 רימ טָאה יז ןעװ ,טלָאמעד טשרע טגָאזעג סע ּבָאה ךיא--

 .וָאֿכולג טוג סָאד טפיוקרעפ ּבָאה ךיא יאמל ן'רסומ ןעמונעג
 יװַא ךיז טָאה װָאֿפולג ,תמא םעד טגָאזעג ךיא ּבָאה ,סנעגירעּביא
 ןופ ןעמוקעב טשינרָאג טלָאװ עקלענַא זַא ,תובוח ןיא ןעקנורטעג
 | ,םהיא

 -מוא עקיזָאדסָאד טפיוקרעפ ךילטנעגייא וטסָאה סָאװ וצ--
 ? וָאכולג עֿכילקילג

 ןימ ףיױא ןעהיצוצ טנָאקעג ךיא ּבָאה סעדֿכרוד לייוו--

 ןיימ ןעגנַאהעגּבָא זיא רהיא ןופ סָאװ ,ןָאזרעּפ עסיוועג ַא טייז
 ָאטשיג ןיא סע תעשּב ,לַאזקיש ןיימ ךיוא רעּבירעד ןוא טפנוקוצ
 ,ןָאט וצ ןעגנואוצעג זיא ןעמ סָאװ ,סָאד ןעמ טוט ,הרירּב ןייק
 ןעטוג ַא רהעז ןעּבעגעג רימ ןעמ טָאה ,םעדרעסיוא ? רקָאװ טשינ
 ,זײרּפ

 -עגפיוא ןעּבָאה ןעמהומ רעד .םעד ןיא טשינ טהעג סע--
 | ,ןעקלענַא ןופ טכַארט יז לייוו ,רעטרעװ ענייד טנער

 .עטנערַא ןעּבעג רהיא ליוו יז--

 טשינ זיא סָאד זַא ,דוס.יּפ.לע ןעגָאז היו ךיא לעװ--
 לייװ ,רַאפרעד סע ריד יז טָאה טגָאועג זַא ,סייוו ךיא ,גיטֿכיר
 ןעבעג טלָאװעג ריד יז טָאה טימרעד .טגערעגפיוא יז טסָאה וד

 -רעד ןיא ,טייקגיטעט ןייד ןיא טשינ טּבױלג יז זַא ,ןעלהיפ ֹוצ
 טימ טדערעג עדַארג טָאה יז .ױזַא טשינ סע זיא רעּבָא ןעיתמא
 -ײא ,רעסעב סע סייו ,שרוי ףהיא ,ךיא ןוא ,םעד ןעגעװ רימ
 .רערעדנַא'נַא ץימע רעד

 .טקוקעגנָא ףרַאש ךימ טָאה יקצימָארק
 ?השורי ןייד טרענעלקרעפ ךָאד טרעוו םעד קנַאד ַא רעּבָא--
 ךָאד ּבעלרעפ ךיא רעּבָא - ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה--,ָאי--
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 ץנַאג ןעדייר ךיא ןָאק רעּבירעד ןוא ,תוסנכה עניימ עלַא טשינ
 רשפא סע ןָאק ,שנעמ-סטפעשעג ַא יװ ,ךיד .םעד ןעגעװ טלַאק
 -עלקרעד טשינ שרעדנַא ךיז סע טסנָאק וד בוא ,ןרעדנואוורעפ
 ןַאהרַאֿפ ,לַאניגירָא'נַא ןיב ךיא זַא ,ןעמהעננָא וטסנָאק ָאט ,ןער
 סָאװ יז ,ָאזלַא ,ריד ךיא לעװ .טלעוו רעד ףיוא ןעלַאניגיִרָא ךיוא
 .ףומ רעד ןעצנערגעב וצ טשינרָאג ךיא טכַארט ,תישאר : ןעגָאז
 טָאה ,טוג רהעֹז ךיא סײװ סָאד ןוא ,סנעטייווצ ,תונוּכ-דלעג סעמ
 ,עטנער ןייק טשיג ץעקלעגַא ןעּבעג וצ העדּב עמהומ יד רָאג

 ןעמהומ רעד ףױא העּפשה ןיימ ,ךילריטַאנ .םינמוזמ יקַאט רָאנ
 ףיד ןומ ךיא רעּבָא ,לָאר עגיטכיוו ַא ןעליּפש טנָאקעג ָאד טלָאװ
 ףיולג--טשינ וטסליוו ,ןעּביױלג וטסנָאק ,וטסליװ  ,סיוארָאפ ןעגָאז
 ףיד רעדייא ,ןעצונ םוצ ריד רעכיג ךיא לעװ ןעקריוו זַא ,טשינ
 א ,ןעדָאש םוצ

 ענייז ןוא ,דנַאה יד טקירדעג טסעפ רימ טָאה יקצימָארק
 ַא ןופ ןעלסקַא יד יװ ,טגעוועּב השעמ-תעּב ךיז ןעּבָאה ןעלסקַא
 ךיא .רימ ןיא טגעװרעד רע טָאה לעקע .ןעקענַאמ םענרעצליה
 ףַאפ יװ ,הטוש ַא רַאפ ןעטלַאהעג רעֿכיג ךימ טָאה רע זַא ,ןיימ
 .כיו זיא סָאד ןוא ,טּבױלגעג רימ טָאה רע רעּבָא ,לַאניגירָא'נַא
 תמחמ ,ןעדָאּב ַא ןעּבױלג ןייז טָאה ,סנעגירעּביא ,ץלַא ןופ רעגיט
 עקלענַא זַא ,ןעסָאלשעּב שירָאגעטַאק ךיא ּבָאה טנעמָאמ םעד ןיא
 : .עטנער ןייק טשינ ןוא םינמוומ ןעמוקעּב לָאז

 טלָאװעג ךימ טלָאװ יקצימֿארק יװ ,ךילטייד ץנַאג העז ךיא
 ַאזַא זַא ,טהעטשרעפ רע רעּבָא !ןעװ ןוא ?ליפיװ :ןָאט גערפ ַא
 רע טָאה ,טייז ןייז ןופ לעדייא טשינ ןעוועג טלָאװ עגַארפ ןימ
 ךיא ןוא ,גנורעדורוצ סיורג ןופ טש'רמולּכ ןעגיוושעג רעּבירעד
 :טגָאזעג רעטייוװ בָאה
 זומ ןעמהומ רעד טימ זַא ,ןעקנעדעג רהיא טזומ עדייב-- :
 יד זַא ,ןעריטנַארַאג ריד ןָאק ךיא ,שיטקַאט ןהעגעּב ךיז ןעמ
 יו ןמז.לּכ רעּבָא ןדנ ץעקלענַא ןעּבעג וצ העדּב טָאה עמהומ
 טסשװ וד ןמז-לּכ ןוא ,דלעג סָאד שיט ןפױא קעװַא טשינ טגעל
 ריא ןופ ןעגנַאהעגּבָא ץלַא זיא ,ךיז ייּב דלעג סָאד ןעּבָאה סשינ
 .ֿפעג !רהיא טוט סָאװ .ןעזירּפַאק ערהיא ןופ וליפַא ןוא ןעליוו
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  ריד וצ טדנעװעג ךיז יז טָאה ,ןַאלּפ ס'עקלענַא ןופ ןעדירטוצ  טשינ רהעז זיא עמהומ יד ,טרהעקרעפ טקנוּפ ךימ העגעּב ךיא ןַא וטסהעז ,רעּבָא ךָאד ,םעד ןעגעװ ןעדײר טשינרָאג ריד טימ ןוא טימרעד ןעהערפ טפרַאדעּב וליפַא ךימ ךיא ּבָאה ,שרוי רעגיט- .םניק רהיא סלַא .עקלענַא טנייה ןוא ,טגערעגפיוא יז וטסָאה ןעט
 . ,טפָאהעג יז טָאה ליטש רעד ןיא רעּבָא ,ףרואוורָאפ טימ יװ יֹזַא
 :. י / ,ןַאלּפ רהיא טגיטעטשעּב יװ ױזַא ,טרחעקרעפ ,טסָאה וד רעּבָא .דצ רהיא ףיוא ןעלעטש ךיז טסעװ דוד זַא

 ןעֹצעוֶעּב ךיז ןעלָאז יײז ,טײקשירַאנ ַא טושפ ןעװעג עלָאװ ,ןעג / ?יואװ רהיא ייּב ןעלָאז יז ,ןײלַא ליװ יז ןוא טייקכילדניײרפטסַאג רהיא רָאפ ייז טגעל עמחומ יד רעּבָא ,רעטומ רהיא טימ ן'עק  .לעגַא ןענדרָאנײא לָאז ךיא ואװ ,ןעטכַארט טזומעג ףיא טלָאװ  ,ןעװעג טשינ טלָאװ וָאשָאלּפ ןעו ,סיוועג .ועּבטמ ענייפ א ןעמוקעב ךיא לעװ ,ןעטייווצ ַא טפעשעג ןיימ ןעטערטּבָא לעװ / ףיא סָאװ ,ןײלַא רַאפרעד ןיוש .ןערעוו טֿכילקריװרעפ סע טעװ םורַא רָאי ַא ןיא סנעטסכעה .ןעגעמרעפ ןיימ ןוא גנולעטש רעכיל .טפַאשלעזעג ןיימ טול ןעּבעל סָאד ןענדרָאגיײא ,ךילריטַאנ ,ךיא לעװ--ןעגידנערעפ ךיג יז לעװ ךיא זַא ,ףָאהרעפ ךיא ןוא- חרזמ ןיא ןעטפעשעג עניימ ןעגידנערעפ לעװ ךיא ןעװ .אשרַאװ ןיא | רעדָא סעדָא ןיא ןעניואװ טעװ עקלענפ יצ ,סנײאצלַא ךָאד רימ ףיא ,ןעּבעל טרָאד ךיא לעװ םיוק ןוא ,ןַאטסעקרוט ןייק ןעמ ..תענ טשינ ךָאד יי ןָאק ךיא .ַאוא זיא ,רעדיוו ,עגַאל יד ...ָאד טָא ןיוש סע ּבָאה ךיא .ןעכַאז עגיױַא ךָאנ " ןוא ווָאשָאלּפ ןיא גיבייא ןעציז טשינ ןָאק ןעמ זַא ,טפַאשדנײרפטסַאג רעייא סיוא :ןעצונ ייז זַא ,גידנעטש ךיז טֿכַאד יד -גונעגרעּביא לעקיטרַא ןעגיזָאדמעד ןעציזעּב ןעמַאמ רהיא טימ עקלענַא אקוד רעכָא טנייפ סע ּבָאה ךיא ,ןעגָארטרעּפ טשינ לָאמנייק .ךיא ןָאק ,ןעסיוו  וטוומ ,עיצַאטלַאזקע .גולק טשינ ןַאלּפ סעקלענַא זיא ךילטנעג -ייא ,ןעמהומ רעד וצ סעּכ סא ןייולייט סע זיא - ,ןַאלּפ םעד  גיטעטשעב ךיא זַא ,לעטשנָא'נַא טּכַאמעג ּבָאה ךיא ּביוא זַא ;גיצ -רעהנעפָא ץנַאג ןעגָאז ריד לעװ ךיא--הנַאה יד טקירדעג לָאמַא ..רעריוו רימ ןוא טגָאזעג יקצימָארק טָאה -.,רערעייט ןיימ--



 דא ,ןענירג א ןיֿפ

 טָאה רעגיװש יד יװ ,ןעכָאװ עכילטע טשרע .,טרעדנַא ץעגרע

 ךגחעג רהיא ,סיײװ רעװ .דנחעג ךיא טעװַארּפָאּפ לעסיב א ך
 ,לָאמַא טימ רעגרע ןערעװ סע לָאז ,ךַאו ערעכיז ןייק טשינ זיא
 עקלענַא ןוא ,ּפָאק ס'עקלעגַא ףױא ןעלַאפעגפױרַא ץלַא סע טלָאװ
 טשינ ןפֹוא םושב טציא רָאט ךיא ,שיטקַארּפ טשינ ןוא גנוי זיא
 ,ןעלהיק עסייה ףױא יװ ,ָאד ץיז ךיא .ייז ןעבעג ןעננערברעפ
 םעד ןעגָאז ריד ךיא זומ ,גיצרעהנעּפָא רימ ןעדייר םיוק ןוא
 עג רימ טעװ רעמָאט ,סעד בילוצ ָאד ךיא ץיז ןעציז זַא ,תמא
 א ןערעװ וצ ,ןעמתומ רעד רעדָא ךיד ןעדיירוצרעביא ןעגניל
 -עגסױרַא ריד ךיא ּבָאה טציא ,סעיצַאלקעּפש עגיימ ןיא ףתוש
 ,ןעגָאז ,ָאלַא ,רימ טספרַאדעּב ,טכַארט ךיא סָאװ ,ץלַא טגָאז
 ?ךיא ףיוא ןענעכער ןָאק ךיא יצ

 ,טמעטָאעגּבָא רעיירפ ּבָאה ךיא

 ,טצַאלּפעג טָאה ןַאלּפ ס'עקלעגַא

  ףיא ליה ,החמש טימ ןערָאװעג טליֿפעגנָא ןיא ץרַאה סָאד
 וש עּביל ןיימ זיא טנעמָאמ םעד ןיא םגה ,טרחיפעגסיוא בָאה
 רעגיזָאדרעד טָאה ךָאד ,סָאה ןעפיט וצ ןעװעג ךילנהע ן'עקלעגו

 ,ןעּבעל ןיימ ןיא רוהסי רעניצגיא רעד ןעװעג יא סָאװ ,סָאה
 .זָאררע" ןוא ,עביל יװ טקנופ ,זײּפש ןיא טגיטיונעג ךיוא ךיז
 טָאה בגא .עקלענַא ןױלּב ןייז טגָאקעג ךיױא ָאד טָאה ןייּפש רעג
 .רעפ רעסייה ןיימ ןערעװ טכילקריוװרעפ טנַאקעג ךיוא םורָאױזַא
 -עװ רעדָא רהעמ א ףױא ןערהָאפקעװַא לָאז יקצימָארק זַא ,גנַאל

 .ֹור ןצטלַאהעג רעֶּבָא ךימ ּבָאה ךיא ,טייצ רעטמיטשעבנוא רעגיג
 וצ טשינ רעסעב זיא סע זא ,טנעכערעג ּבָאה ךיא ליײװ ,גיה
 ןעטעּב ךיז יקצימַארק רעסעּב לָאז ןוא המּכסה רעד טימ ןעלייא
 :טגָאזעג ךיא ּבָאה קעװצ ןעגיזָאדמעד טימ .לָאמַאכָאנ

 -צב ךימ ןטוומ םדוק ,ןעגָאז טשינרַאג ךיא ןָאק סיוארָאֿפ --
 ,ןעטפעשעג עגייר טימ ןעגָאקעּב רעכ

 טדערעג ןליפֲא ןךוא ןעדייר ןעבוהעגנָא יקצימָארק סטָאה

 "פלא ןיא סָאד זַא ,ןעויועּב טָאה סָאװ ,ןערּב ןעסיװעג ַא טימ-
 ףִש טָאה ןיװעלײװ .ןעדײר םוצ עמעט עטסּביל ןייז ךילסגעג

 "ױ .וצ רעדַא לעכעגק ןרֲחפ טּפַאלעגנָא ךימ ןוא טלעטשעגּכָא ךיז
8 
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 ,דנַאװ רעד וצ ןימ טקירדעג
 -עסגיוא סרעדנוזעּב םהיא טָאה סָאװ ,סיּפע טגָאזעגסױרַא

 "רעּביא ךימ ףרַאדעּב רעֿכלעװ ,טנעמוגרַא ןעפרַאש ַא רַאפ ןעזיוו

 ןעפרָאװעגנײרַא טייקלעגש רעגיטלַאװעג ַא טימ רע טָאה ,ןעגייצ

 רע יװ טקנופ ,טקוקעגנָא ןימ טָאה ןוא לקָאנָאמ םעד גיוא ןיא
 ןעּבָאה רעטרעװ ענייז םשור ַא רַאפ סָאװ ,ןהעז טלָאװעג טלָאװ
 רענרעצליה רעד טימ ןעמַאװצ ץלַא סָאד .רימ ףיוא טֿכַאמעג
 טימ ,'!סָאװ !סָאװ, :ןעגַארפ יד טימ ןוא םיטש רעגידנעּפירקס
 זיא ,ןעפרָאװרעפ רעהפיוא'נַא ןהָא ךימ טָאה יקצימָאוק עכלעוו
 םעד ןעגָאז ףרַאדעּב ןעמ רעּבָא ,ךילגערטרעדנוא שממ ןעװעג
 ,סָאד טגָאועג ןרע-יפל רָאנ ,טגיילעג טשינ טָאה רע זַא ,תמא
 ,ףירּב ןייז ןיא ןעּבירשעג טָאה יקסװָאטסַאװֿפ רעגנוי רעד סָאװ

 ױהעז :בצמ ַאזַא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ןעטפעשעג ענייז
 -עג טָאה הסנכה יד .ץַאזמוא ןיא קעװַא ןענעז סעמוס עסיורג
 -נָאק ן'טיול טָאה יקצימָארק זַא ,ךָאנ-טרפב ,עסיורג ַא ןייז טנָאק
 -ַארדָאּפ עסיװעג ףױא טכער עכילסילשסיוא סָאד טַאהעג טקַארט

 יַאטיּפַאק יד סָאװ ,ןירעד ןעגעלעג רעּבָא ןיא רהַאפעג יד ,ןעד
 ןעּבָאה ,טפעשעג ןיא ןערָאװעג טגעלעגנײרַא ןענעז עכלעוו ,ןעל
 -עצָארּפ רעשירַאלעצנַאק רעגנַאל ַא ךָאנ קירוצ טרהעקעגמוא ךיז
 יקצימָארק טָאה ,םעדרעסיוא .סםַאזגנַאל רהעז ,טסייה סָאד ,רוד
 רעייז ןיא סָאװ ,סעקישטַארדָאּפ ערעדנַא טימ ןעטפעשעג טַאהעג
 עטסגרע עמַאס יד ןעלעטשוצוצ םהיא ןעגעלעג ןזיא סערעטניא
 -אפעג זיא טײקכילטרָאװטנַארעפ עצנַאג יד תעשּב ,ןעלַאירעטַאמ

 ,םהיא ףיוא ןעל
 -רעּביא ןיטולחל םהיא טָאה טקנופ רעטצעל רעגיזָאדרעד

 -'א ,טָאה סָאװ ,רוטנַאדנעטניא רעד ןופ טכַאמ רעד ןיא טזָאלעג
 -ַאירעטַאמ עטוג זיולּב ןעמהענוצנָא טכער עלופ טַאהעג ,סגעגירעב
 -ָארק רַאפ לָאמַא טגיל ָאד רהַאפעג ַא רַאפ סָאװ ,סייװ טָאג .ןעל

 ,ן'יקצימ
 טרעיודעג טָאה סָאװ ,עטֿפישעג עגנַאל ןייז טרעהעגסיוא |
 :טקרעמעּב םהיא ךיא ּבָאה ,טיצ העש ַא ייּב

 ָאד טסָאה וד סָאװ ,ץלַא סָאד טֿכַארטעּב ןיא ךיא םהענ---=-
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 יד טשיג ןוא ךיא טשינ זַא ,ןעגָאז ריד ךיא זומ ,טגָאזעגסױרַא

 2 יריד טיִמ תופתוש ַא ןיא ןהעגניירַא טשינ ןעגָאק עמהומ

 / ףערָאװעג לעג םינּפ ס'יקצימָארק זיא טנעמָאמ ןייא ןיא

 | ! סָאװרַאפ ,גָאז--

 ,סעצָארּפַא ןעריימסױא טשיג טסעװ וד לייוו ,רַאפרעד--

 ימ ןוא ,ןעלטימסטכיזרָאפ ענעדישרעפ ןַעמונעגנָא טסָאה וד םגה

 יָארפ ןימ ַאוַא ןיא ןערירוגיפ וצ קשח םוש ןייק טשינרָאג ןעּבָאה

 | ,סעצ

 ןעמ ףרַאדעּב ,העד ַאזַא ייפ ןעטלַאה ךיז לָאז ןעמ זַא--

 ףעטפעשעג םוש ןייק ןעכַאמ טשיג ללכּב

 ,טסליוו וד ,ןעטפעשעג ןיא טשינ יקַאט ךיז ןעגיטיונ רימ---

 ליפיו ,ריִמ גָאז ָאט ?קסע ןייד ןיא ןעגילייטעב ךיז ןעלָאז רימ

 ?ןעגעלנײרַא רימ ןעפרַאדעג לַאטיּפַאק

 ,סנעגירעּביא .,םעד רעּביא ןעדייר וצ ָאד ויא סָאװ--

 "הט גיצעביזנואפניפ ַא שטָאכ ןעּבעג טנָאקעג טלָאװ רהיא ּבױא

 ..לבור דנעז

 טשינ ןענעז רימ ןוא ןעבעג טשינ ןעלעװ רימ ,ןייג --

 ,רורק א רערעזוא טזיב וד יװ יװַא רעכָא ,ןעבעג וצ ביוחמ

 טלָאװ ,בורק ַא רערעזנוא ןערָאװעג טויב וד ,רעגיטכיר ,רעדָא

 יפניפ ןעהיילסיוא ריד לעװ ךיא ,ץרוק ,ןעפלעה טלָאװעג ריד ךיא

 "קעװ ןע'שירחוס ןעכילנהעװעג ַא ףיוא לּבור דנעזיוט גיצעביזנוא

 יילעַס

 טימ טקוקעגנָא ךימ ןוא ןהעטש ןעּבילּבעג זיא יקצימָארק

 "עג ,טשימוצ רהעז ויא סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ןעגיוא טגידנעלטניפ

 יניא ,םינּפא ,םהיא זיא סע .טונימ ןייא ןױלּב סע טָאה טרעיוד

 טייז ןײו ןופ שיטילָאּפ-טשינ ןעװעג טלָאװ סע זַא ,ןעלַאפעג

 ,טײקגיטפיזרָאֿפ עשי'רחוס יד ,החמש עסיורג-וצ ַא ןעזײװעצסױרַא

 ןוא ךילרעכעל ןעװעג רימ וצ עגונב ,סנעגירעביא ,ויא סָאװ

 "עב ךיו טָאה רע ןוא ,טשרעהעב דלַאב םהיא טָאה ,גירעגיא

 הא רנַאה יד טקירדעג ףימ טָאה רע סָאװ ,טימרעד טצנערג

 | : טגָאזעג

 ?טנעצַארּפ ליפיוו ,ריד קנַאד ךיא--|
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 ,םייהרעדגיא ןעסעונשרעביא ןיוש רימ ןעלעװ םעד ןעגעוו--
 ףעמהומ רעד טימ ןעדייר ךָאנ ךיא לעװ טציא

 גידנעהעג .םחיא טימ טנעגעזצ דלַאּב ךימ ּבָאה ךיא ןוא
 ןיקצימָארק סע טעװ יצ ,טכַארטעג ץלַא ךָאנ ךיא ּבָאה ,םייהַא
 טשינ לָאמַא רע טעװ יצ ןוא הנושמ לעסיּב ַא ןעזייװסיוא טשינג
 רעגירעּביא'נַא ןעװעג ןזיא סָאד רעּבָא .תונוּכ עניימ ןהעטשרעפ
 םעד בור-יפ.לע טדנעלברעפ ּבײװ רעד ןופ עּביל יד טשינ ,דחּפ
 .עּבילנעגייא ןייז טושּפ רָאנ ,ןַאמ

 .עג ךיא ּבָאה ,עליו ןיא טרהעקעגמוא ךימ ּבָאה ךיא זַא
 ייפ סעדגַאי טפױקעג טָאה י/ ואװ ,קרַאּפ ןיא ן'עקלעגַא ןעפָארט
 ףרַאש רהיא ךיא ּבָאה ,גידנעהעגײּברַאפ .עטרעױּפ רעגיטרָא'נא
 : ןעפרָאװטגוצ

 ,טשינ סע ליװ ךיא לייו ,ןערהָאּפקעװַא טשינ טסעװ וד-- |
 ,םעד ןעגעװ טסעומשעג רעדיװ ןעמ טָאװ גָאטימ םייּב

 לָאמ סָאד .רעטומ רהיא טימ ןערהָאפקעװַא לָאז עקלענַא זַא
 טקירדעג טָאה ןוא טשימעגנײרַא יקצימָארק ןוש ךיז טָאה רעּגָא
 ןעגעו טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יװ טקנּפ ,ןעלסקַא יד טימ
 טשינרָאג ןָאק שנעמ רעטֿכַאדעּב ַא סָאװ ,טיײקשירַאנ רעסיורג ַא
 טשינ ןעװעג רעּבָא זיא רע .לעֿכײמש ַא ןהָא םעד ןעגעװ ןעדייר
 ,רעניוש רעד וצ ייס ןוא ּבײװ רעד וצ ייס טַאקילעד גונעג
 ךיא ,שנעמ רעטַאקילעד ןייק טשינ ןעװעג ללּכּב ןיא רע לײוװ
 טריסערעטניא ןינע רעצנַאג רעד לייי ,טשימעג טשינ ךימ ּבָאה
 -רעפ עקלענַא זַא ,ךיא ּבָאה טקרעמעּב רעּבָא סָאװטע רָאנ רימ
 ,ילּכ.ליּפְש ַא רָאנ ָאד יא יקצימָארק זַא ,םוג ץנַאג טהעטש
 ,רהיא ףיוא גיטנעק ןעוועג זיא סע .טהערדעגנָא ּבָאה ךיא סָאװ
 .צב ףיט ךיז טריּפש | זַא ױא םחיא רַאפ ךיז טמעש יז זַא
 7 ,טגירייל

 זיגוי ןעט-30 םעד

 ןוא ךיא ,עדייב .ןעכָאװ ייװצ עצנַאג ןעּבירשעג טשינ
 .ָאה רימ יװ ,םעדכָאנ ןוא ,ןיװ ןייק ןערהָאפעג ןענעז ,יקצימָארק
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 -עג עדייּב רימ ןענעז ,םינינע ערעזנוא טנעדרָאעגניא טרָאד ןעב
 ירד ךָאג ןנוא טימ טכַארּברעפ סָאה רע ואְװ ,םײהַא ןעמוק
 ,געט

 ךיא וַא ,גָאטהעװ-ּפָאק ַא ןעמוקעּב ךיא ּבָאה טייצ רעד ןיא
 יה ,טייצ ךָאװ א ןיוש זיא טָא ןעּבײרש טנָאקעג טשינ בָאה
 ןעניראוװ רימ .סרוקלייה רהיא טגירנעעג טָאה רעטומ סעקלענַא
 טשרעה רעדנעלכַאלפ יד ןיא םוטעמוא לייוו ,ןײטשַאה ןיא ךָאנ
 .רעפ ךס ַא טכַארּבעג טָאה ױהָאפּבָא ס'יקצימָארק ,ץיה עסיורג ַא
 םהיא טָאה סָאװ ,רעטומ סיעקלעגַא יימ ןוא רימ ייס גנורעטכייל
 ןעמהומ רעד ייס ןוא ,ןענָארטרעּפ טנָאקעג טשינ טייצ עטצעל יד
 .ן'עקלעגַא ךיוא ,ךילגעמ ; ,ןוא

 ףימ טָאה רע סָאװ ,ןעקנעש טשינ םהיא ןָאק עקלענַא
 ךי טָאה סָאװ ,יקצימָארק ןעטפעשעג ענייז ןיא ןעגױצעגנײרַא
 ןייז ןָאק ּביװ ןייז ןוא רימ ןעשיװצ זַא ןעסױטשעגנָא טשינרָאג
 ירָאג טָאה ,ןעגנוהיצעב עשי'בורק עכילנהעוושג "וו ,רהעמ סָאװטע
 ,רימ "יב טֿכַאמעג טָאה רע סָאװ ,האולה יד ןעגרָאברעּפ טשינ
 .םעד ןעגעג ןעװעג ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ויא עקלענַא רעּבָא
 יז לי ,רַאפרעד ךילגעמ ,טגָאזעג טשינרָאג םהיא טָאה עקלענַא
 שה ךייר ַא ןערהיפרעפ יז טעװ רעמָאט זַא ,טַאהעג ארומ טָאה
 ,םהיא ןיא ןעשיטטנע ןעצנַאגניא ןעומ ךז ױ טעװ ,םעד ןעג
 ללֿפּפ ןעּבָאה רעטומ רהיא ןוא עקלענַא זַא ,סיוא-טזייװ  רימ
 סָאד טפיקרעפ טָאה רע טניז ,םהיא וצ טשיג יורטוצ םוש ןייק
 ןרעגרע'נַא ךס ַא רַאּפ םהיא ןעטלַאה ייז זַא ןוא וָאכולג טוג
 ,טייקכילקריו רעד ןיא ןיא רע יװ ,ןעשגעמ

 ןעגיטסייג ןיא לונ ַא טושּפ רע !יא ,גנוניימ ןיימ טיול
 -טשינַא ,ענרעצליה ַא ,ענעקורט ַא רע טָאה 'הסַאג ַא ןוא ךיז
 וצ רֶעדָא טײקטרַאצ וצ גיהעפ טשינ ןיטולחל זיא סָאװ ,עטַאקילעד
 ןופ רֿכז ןייק טשינ ךיױא טָאה רע .תונויער ערעכעה עטריניפצר
 טשיִנ ,עכילדניפמע ןייק טשינ יא המשנג ןייז ,טייקגיטומסיורג
 ןיא רע ויא רֶעבָא ךָאד ,עפיט ןיק טשינ ןוא ערַאּבקנַאד ןייק
 .שנעמ רעגידנעטשנָאנַא ןעּבעל ןעגידנעכַאול

 טלעקערעפ יװַא ןוא טסַאהרעּפ יװַא רימ רע זיא ללכת
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 ןוא סיפ עגנַאל ,ךעלגיא עלָאמש ענייז טימ ,לקָאנָאמ ןייז טימ

 ױױזַא יװ ,הליפַא ךימ רעדנואװ ךיא זַא ,םינּפ גירָאה ןהָא ,לעג

 ֹוַא ,רימ טֿכַאד בגא ךרד .וויטקעיּבָא םהיא ןופ ןעוייר ךיא ןָאק

 ןײמ ךױא סעװ ,ןעגעמרעפ ןייז ןערילרעפ טשינ טעװ רע ּבױא

 ײנַאג ןופ הדומ ךימ ןיּב ךיא רעּבָא ,ןעלַאפרעפ ןהעג טשינ רלעג

 ןערילרעפ לָאז רע ,טלָאװעג רעסעּב טלָאװ ךיא זַא ,ןעצרַאה ןעצ

 ןערעװ ןעלַאפרעּפ לָאז ןוא ןעּבעל סָאד ,ּפָאק םעד ,ױלעג סָאד

 | ,גיּבייא ףיוא

 ףהעז ן'עקלענַא ךיא העז סנעטצעל ןוא קנַארק ןיב ךיא

 יּפָאק יד ןעטלַאהרעפ רעמיצ ןיא ךימ ןעבָאה זייוולייט .ןעטלעז

 ֹוצ ןופ ןעטלַאהעגּבָא ןײלַא ךימ ךיא ּבָאה ןזייולייט ,ןעצרעמש

 ןעזײװסױרַא טשינ רהיא ליװ ךיא לייוװ ,ןעקלענַא טימ ךימ ןהעז

 ןופ ןעיירפעּב טשינ ךימ ןָאק ךיא .,גנורעטיּברעפ ןוא סעּכ ןיימ

 טעװ טפנוקוצ יד זַא ,טײװ ךיא םגה ןוא ,סעיווליא עגיזָאדיד

 רעד ןיא ףיט גנונּפָאה ַא ףימ ךיז טגיטסענ ךָאד ,ןעהייזוצ יז

 יז ןוא רעדנַאנײא ןהעטשרעפ רימ ןעלעװ זיא-סע-ןעוו זַא ,המשנ

 זיא יז יװ ,רעטנהענ ןייז רימ טעװ ןוא ןעבעגֿכָאנ רימ טעװ

 ,טציא

 .טסוגיוא ןעט-3 םעד

 עֿבנַאמ .ןערַאלק ןופ ףירּבַא ןעמוקעּב רעדיװ ּבָאה ךיא

 -רַאֿפ זיא רעטרעװ ערהיא ןיא לײװ ,ןָא ךיז יז טסיוטש ןעֿכַאז

 טלָאװ יז יװ טקנוּפ ,דיילטימ ליפיוזַא ןוא להיפעגטימ ליפיוזַא ןַאה

 ךיא ןוא טשינ סײװ ךיא .רעווש 'ויא רימ יױזַא יװ ,טסואוועג

 ,ֿביל ערַאלק ךימ טָאה יצ ,וצרעד ןעלּבירגרעד טשינ ךימ ליװ

 טָאה יז זַא ,להיפ ךיא רעּבָא ,שרעדנַא רעדָא רעטסעווש ַא יװ

 .ּביל רהעז ךימ
 .רַאה ןוא םירַאװ ױזַא ךיוא רהיא ךיא בָאה טרעפטנעעג

 =היֿפטימ ַא ןרעפטנע ןָאק שנעמ רעכילקילגמואינַא ףָאנ יװ ,גיצ

 ןערהָאּפ וצ ןיכמ ךיז ןיא ערָאלק .המשנ רעיירט ןוא רעגידנעל

 (ךימ יז טדער .אשרַאװ ןייק -רעטניװ ּבוהנָא ןוא ןילרעּב ןייק
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 ןייק .געט ייװצ ַא ףױא שטָאכ ןילרעּב ןייק ןעמוק לָאז ךיא ,וצ
 -ֹּבָא טשינ ךימ ןָאק ףיא לייװ ,ןערהָאּפ טשינ ךיא לעװ ןילרעב
 .עֹּב יז ךיא לעװ החמש סיורג טימ רעּבָא ,ןעקלענַא ןופ ןעטייד
 ,אשרַאװ ךיא ןעגעגעג

 ידּכ ,ןעכַאז עגידנעֿכָאװ ןופ טפָא ךיא דייר ן'עקלענַא טימ
 -עּב ענעגױצעגנָא יד ןעקרעמעב טשינ ןעלָאז ןעמַאד ערעטלע יד
 ןעגייוש ,ןיילַא ןעבײלפרעפ רימ ןעװ ,זנוא ןעשיווצ ןעגגוהיצ
 ,סיּפע רימ ןעגָאז וצ ןעוועג ןיכמ ךיז יז טָאה לָאמ עכילטע ,רימ
 ּבָאה ,רעדיװ ,ךיא .ךיז טקערש יז לײװ ,טשינ טדער יז רעּבָא
 רעּבָא ןעגָאז סָאװ ,'ביל ךיא :רהיא רַאֿפ רעטרעוװו ייװצ זיולּב
 ןַעגָאז "יז זַא ,להיפ ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד סױהַא ךַאװש ױזַא

 טשימעגוצ ןױא טציא זיא ץּביל ןיימ וצ לייוו ,טשיגרָאג סעמּכ
 רעד ךימ טקינייּפ גידנעטש .גנוגידיילעצ ןופ להיפעג ַא ןערָאװעג
 ןוא עלעצרעה ןיילק א טקנעשעג רהיא טָאה טָאג זַא ,קנַאדעג
 ,טײקטרַאה רהיא ןופ דוס רעד טגיל ןירעד

 ףיא םוק ,םעד ןעגעװ רעגיהור טכַארט ךיא תעשּב ,טנייה
 וצ םיּפַע ָאי השפא טלהיפ עקלענַא זַא ,גנוגייטרעכיא רעד וצ

 ,גנורעגירע ,דיילטימ ,טײקרַאּבקנַאד רעֿכיג זיא סָאד רעּבָא ,רימ

 ויא ןוא טּפַארק עוװיטקַא םוש ןייק טשיג טָאה להיפעג ַאוַא ןוא
 וצ הדומ ךיז גנאלרעפ ַא ןעקעװרעד וצ דנַאטשמוא טשינ וליּפַא
 ירעפ ןיא ןוא ,להיֿפעג ןעגיזָאדמעד ןוֿפ ץנעטסיוקע רעד ןיא ןייז
 לדנערעק-טפענעז ַא יװ ,סױא סע טהעז להיפעג ןיימ טימ ךיילג
 ןָאק ןעקלעגַא ןופ ,םורַא זנוא ןעלגניר סָאװ ,ןעּפלַא יד ןעגעק
 סָאד ןעצנערגעב וצ ,ץלַא ןָאט טעװ יז זַא ,ןעטֿפיר ךיז ןעמ
 ןוא טשינ ףָאה ךיא .ןעגיטש סע ןעזָאל ןצ רעדייא ,להיפעג
 י.טסואועּב וַא רימ רַאפ זיא סָאד רעװש יװ ,..טשינ ךימ טכיר
 ,ךייֵז

 ,טטוגױוא ןעט-4 םעד

 זיא סָאװ ,עקלענַא זַא ,טפָאהעג ךיא ּבָאה טייצ עסיועגא
 ףימ ֹוצ ןעמוק לָאמַא טעװ ,ןַאמ ן'פיוא טֿפַארבעגפױא קרַאטש
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 רַאפ טנעכערעגּבָא ךיז טסָאה וד דלַאּביװ, :ןעגָאז רימ טעװ ןוא
 רשפא ךיז ןעטלָאװ יװזַא !עיזוליא עיינ ַא ?!ךימ םהענ ָאט ,רימ

 .יוצרעד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעיורפ עטריטלַאזקע ךס ַא ןעגנַאגעּב
 -גַאהעג רעֿכױ טלָאװ יװַא ! ןענַאמָאר עשיויוצנַארפ יד ףיוא ןעג
 ךי טױהַעגעּב ליטש רעד ןיא טָאה טָאװ ,ענײא עדעי טלעד
 טלָאװ יז ןוא ,ןעטּבילעג ם'נופ סמערָא יד ןיא ןעפרַאוװוצנײרַא
 !ןינ רֹעּבָא .וצרעד טייהנעגעלעג עגידנעסַאּפ א טכװעג ןיולּב
 רימ טָאה הבשחמ ַאזַא בוא ןוא ,ןָאט טשינ סע טעװ עקלעגַא
 בָאה ןײלַא ךיא לײװ ,רַאפרעד רָאנ סע זיא ,ןעלַאפנייא טנָאקעג
 סָאװ ,ןעמַארד-ָאדװעסּפ ענעי טימ טנעײלעגנָא קרַאטש לָאמַא ךימ
 ןעליו עכלעװ ,ןעיורע ןופ רעצרעה יד ןיא ּבָא ךז ןעליּפש
 ,רדג ןופ ןעגנירּפשסױרַא

 ,ץרַאה סָאד ןילּב רימ וצ ןעגיוצעגוצ טלָאװ ןעקלענַא
 טשינ ןוא עזַארפ יד טשינ ,עמַארד עטלעטסניקעג יד טשינ רעּבָא
 .ער וצ טשינרָאג סע זיא רעּבירעד ןוא ,סָאטַאּפ רעשלַאֿפ רעד
 ןהעשעג לָאמַא טעװ סָאד זַא ,ןענעכ

 ,טסוגיוא ןעמ7/ םעד

 .לענַא וצ סעּכ יויא ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש טָאה עמהומ יד |
 ,רעגײטש ַא ,טלָאװ ךיא ןעװ זַא ,ביל יװַא ז טָאה יד עק

 .לענַא :ןעּבעל ןיא ליצ ןייא ןעבילּבעג רהיא טלָאװ ,ןעּברָאטשעג
 ךיז עמהומ עטוג ןיימ טָאה טנייה .רהיא ןעבענ ןייז לָאז עק
 יז סָאװ ,גיליײװגנַאל זיא ןעקלענַא סָאװ ,ןעועג-רעצמ קרַאטש
 .ױא ,ןהעזעג טשינרָאג ָאד טָאה ןוא םייהרעדניא גידנעטש טציז
 ףײטשַאהּפָאה ןייק ןעדַאבדליװ ןופ געװ םעד רעס

 .עג יז טָאה -,סיפ ערעקרַאטש טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו--
 ,םוטעמוא היד טימ ןעגנַאגעג ךיא טלָאװ--,ןעקלענַא וצ טגָאז

 ימורַא יד שטָאכ ןעזיװ טפרַאדעּב ריד טָאה ץימע ּבױא רעּבָא
 .םיוא ןהָא זיא סָאװ ,ןַאמ ןייד ,ךילריטַאנ ,סע זיא ,טנעגעג עג
 ,טֿפַאנ ויּב הירפרעדניא ןופ ןעפָאלעגמורַא רעה

 ףתיא זיא םייחרעדניא זַא ,טרעכירעפ רהיא טָאה עקלענַא
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 .טרֵא ןיא ףױא טשינ טציז יז זַא ןוא טוג ךיוא
 .םיורַא גיטליגכיילג ךיא בָאה ,רעטרעוו עגיזַאדיד סרעהרעד

 : טגָאזעג

 טלָאװ ,ךס א העג ךיא ,ןָאס וצ סָאװ טשינ ּבָאה יא
 רהיא ןעזייוו ןוא ץעקלענַא ןעטיילגעב טנַאקעג ,ךילריטַאג ,ךיא
 .מוא רעטנהָאג רעד ןיא ןעריסערעטניארעפ רָאנ ןָאק סָאװ ,ץלא
2 

 :ןעפעגעגוצ ףעגיטלינֿכײלג ךָאנ ךיא ּבָאה םורַא טוגימ ַא ןיא
 יד ןעֶגעג ןייז לָאז סָאד זַא ,ןיא טשיג ָאד העז ךיא--

 -אזוצ ןעריצַאּפש רעטרערוק יד ןיא .טפַאשלעועג רעד ןוֿפ םיגהנמ
 ,םיבורק ךָאנ-טרפפ ,עטנַאקעב עכילגהעוועג וליפֲא ןעמ

 טרעטלע יד רֹעֹּבַא ,טרעפטנעעג טשינרָאג טָאה עק לענא
 -ַאט סע ןיא "דא םורָאװ ,ימ טימ טמיטשעגנייא ןעּבָאה ןעמַאד
 .ןע'תמא'רעד ןיא ןעוועג רק

 ,עקורבקערש ןייק ןהָעג רשפא רימ ןעלעװ ןעגרָאמ |

 ,טסוגיוא ןעט-8 םאד

 ןוא ,ךַאמּבָאנַא ןערָאװעג ןעטָאלשעג זיא ונוא ןעשיווצ
 ןעדייב זנוא רַאפ ןעּבעל ײנַא ןעּבױהנָא ךױ טעװ ןָא-טניה ןופ
 ףָאה ךיא יװ ,ןעמרָאֿפ ערעדנַא ױָאג ןעמהעגנָא סעװ ןעבעל סָאד
 .רשקרעפ ךיז טפנוקוצ ןימ טעװ רעּבָא רַאֿפרעד ,ןעוועג-רעשמ
 ,טמיטשעּב ,רָאלכ ןייז ץלַא טעװ ןֶָא טנייה ןופ ,"ײז ןיא ןרעפ
 טשינ ּבָאה ךיא ,ןעמוקרָאֿפ טשינ סעיינ םוש ןייק ןירש טעװ טיגלא
 טשינ ןיש ךימ ךיא לעװ רעּבָא ראפרעד ,ןעטרַאװרעד רצ סָאװ
 ןייק טשיג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ עגַאל רעד ןיא ןעניפעג
 ,ייפָאק ץרעביא ךַאדּבָא

 ,טסוגיוא ןלט-0 טעד

 .עקורבקערש ןיא ןעועג רימ ןענעז דנעװָא ןיא ןעטכעג



 .שטייהעקנעש קייונעה + 2

 רעּבָא ,טיילגעב ןעמַאד ערעטלע יד זנוא ןעּבָאה הליחתֿפל
 רעד ףױא טצעזעגרעדינַא ךיז יז ןעּבָאװ ןעלַאּפרעסַאװ יד ךָאנ

 ןעקלענגַא טימ ךיא ,רעדיװ ,רימ ןוא ,קנַאּב רעטסעב רעטשרע

 -רעפ רימ ןעּבַאה עדייּב זַא ,טנייש רימ .רעטייװ קעװַא ןענעז

 -צ .ךערפשעג רעטסנרע'נַא רָאפ זנוא טהעטש סע זַא ,ןענַאטש
 -נָא ןוא רעטרע עכנַאמ ןעזייװ טלָאװעג רהיא ךיא בָאה טשרע

 .עגסױרַא רָאנ ּבָאה ךיא יװ דלַאב רעּבָא ,ןעמענ ערעייז ןעפור
 טוׁשּפ זיא סע זַא ,טלהיפרעד ךיא ּבָאה ,קערַאש טרָאװ סָאד טגָאז

 וצ טשינ ךיז טסַאּפ סָאװ ,ךַאז א ןעגעװ טציא ןעדייר וצ דליוו
 -ָאה ןעדיײר .ןערָאװעג ןעגיװשטנַא ןיִּב ךיא ןוא גנומיטש רעזנוא

 יע ןעגייוש ןעצנַאגניא רעדָא ,ךיז ןופ רָאנ טנָאקעג רימ ןעּב
 ,טנעגירעּביא ,זיא סָאװ ,ןעגיוושעג ןוא ןעגנַאגעג גנַאל רימ ןענ
 ךיא ּבָאה טיוצ רעגיזָאדרעד רַאפ .גיצונ ןּוא גידנעווטיונ ןעוועג
 ןעליּפשוצ סָאװ ,ןעוורענ יד ןעטלַאהנײא ,ןעשרעהעּב טנָאקעג ךימ

 ןוא ,ןעּבעל ןופ טנעמָאמ ןעטסנרע'נַא ןיא ןעשנעמ ַא ןיא ךיז
 .רעד סע ּבָאה ךיא ןוא .גיהור ןהעזוצסיוא ןערַאטסעג ךימ בָאה |

 ןופ ןעדייר וצ ןעסָאלשעב ּבָאה ךיא זַא ,ליפיװַא ףיוא טֿפײרג
 .ךַאז רעטנַאקעּב ַא ןעגעװ טדער ןעמ יװ ,גיהור עּביל ןיימ

 -יצעְב רעד ןיא וַא ,ןעזיועב ןיוש רימ טָאה קיטקַארּפ יד

 ןיק .גנומיטש עסיװעג ַא ןעפַאשעּב ןעמ ןָאק רעיורפ וצ גנוה
 סעומש ַא ןופ ןָאט רעד יװ ,יורפ ַא ףיוא ױזַא טשינ טקריוװ ךַאז

 ,עּביל ןיא ךיז טרעלקרעד סָאװ ,ןיושרעּפסנַאמ רעד ּבױא ןוא
 טלַאה טלעװ עצנַאג יד יװ טקנוּפ ,ןָאט ַאזַא טימ ,ױזַא סע טגָאז
 רחפ טימ ,גנוגערפיוא סיורג ןיא טסייה סָאד ,ןהעגרעטנוא ייּב
 -לֵאװעג סיּפע רָאפ-טמוק תמאּב זַא ,גנוגייצרעּביא רעד ןיא ןוא
 רחפ רעגיזַאדרעד יורפ רעד ןעּבעגרעּביא ךיוא ךיז טעװ ,סעגיט
 .סעגיטלַאװעג סיּפע טהישעג סע זַא ,גנוגייצרעביא עגיזַאדיד ןוא
 רעטַאלג ךרודַא סע טהעג ,רע'טושּפ סע ןעמ טֿכַאמ ,טרהעקרעפ
 -עלקרעד-עּביל יד םגה ,רערענעלק ַא זיא דנַאטשרעדיװ רעד ןוא

 .ןעּביױהרעד ןוא שיטעטסעיַאמ יױזַא ןעוועג טשינ זיא גנור
 ,גנורעלקרעד-עּביל ַא טכַאמעג ןיוש ךיא ּבָאה ,סנעגירעּביא

 ץקלעגַא זַא ,ןערַאטס טפרַאדעּב טציא ךימ ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא
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 .עּביל ןעגעװ טרָאװ ןעטשרע םעד ייב ןעגערפױא טשינ ךיז לָאז
 ,לָאמ סעדעי ןעמוקעגרָאפ יױזַא טלָאװ סָאד ןעװ ,רעדיװ ןוא
 .נוא ןעשיוצ ךערּפשעג סעדעי ןעװעג ךילגעמנוא ללֿפּפ טלָאװ
 ןעלעטשגייא ןָעומ רימ לייװ ,ןעדיירפיונוצ ךיז ןעזומ רימ ןוא
 ,טנעכערעב ץלַא סע ּבָאה ךיא יװ ,םעדכַאנ ,ןעגנוהיצעב ערעזנוא

 | :רעגיהור סָאװ ,ןעפורעגנָא ךימ ךיא ּבָאה
 טָאװ ,ןעלעטשרָאֿפ טשינרָאג ךיז טטנָאק וד ,,עקלענַא--

 -קעװַא ןַאלּפ ןייד טימ טפַאשרעפ ףימ טסָאה וד םירוסי א רַאּפ
 ,תוביס יד ֹוַא ,טוג רהעז העטשרעפ ךיא ןוא ,ונוא ןופ ןערהָאפ
 .סױא'נַא יװ ,רהעמ טשינ ןענעו ,ןעּבעגעגנָא טסָאה וד עּכלעװ
 :טנעכערעב טשינ ךַאז ןייא רעּבָא טסָאה וד .ץורית א יװ ,רייר
 טשיגרָאג ריד ןיא סָאד ?ריד ןהָא רימ טימ ןערעװ טָעװ סָאװ
 ךימ טלָאװ ןערהָאפּבָא ןייד זַא ,וטסייװ יצ רעּבָא .ןעגנַאגעגנָא
 ֹוד וַא קנַאדעג רעד יװ ןעװעג רעצמ "ֹזַא טשינ ךילטנעגייא
 וד זַא ,ןעגָאז וטסעװ רשפא ,רימ טיפ טשיג ללּכ ךיז טסנּפער
 ךיא ידּכ ,ןעגעוו-הבוש עניימ ןופ ןערהָאפקעװַא טלָאװעג טסָאה
 ,ןייג רעּבָא ,םירוסי עניימ ןופ ןעלייהסיוא םורַאיױזַא ךימ לָאז
 טשינ רעסעּב ךימ וטסלָאז ןעלטימ ענױזַא טימ ! תועט א טסָאה וד
 וד יװ ,רהעמ ךס א ריט ןעדָאש תואופר עגיזָאדיד לייוו ,,ןעלייה
 | .טסגעֿפער

 ,טלעטיוררעפ ךילקילּבנעגױא ךיז ןעּבָאה ךעלקעב סעקלענַא
 ףךיא .ןעמונעגכרוד טוג ײז ןעּבָאה רעטרעװ עניימ זַא ,םינּפא
 ןעװ ,השעמ-תעב טרעפטנעעג רימ טלָאװ יז סָאװ ,טשיוה סייוו

 םעד ןעסירעגרעביא טנעמָאמ םעד ןיא טָאה סָאװ ,לַאפוצ א טשיג
 גנולצולפ ךיז טָאה ןַאילש םייב .ןעקנַאדעג ערהיא ןופ םעדָאפ
 .ַאמ סיוא-ןעליפ סָאװ ,ןעגיטערק ענעי ןופ רעגייא ןעּביוהעגפיוא
 ךוא ּפָאק ןעגיזיר א טַאהעג טָאה רע .ןײטשַאה ןופ הביבס יד זייווגעס
 רע טָאה ,רעגניפ יד טימ גידנעגעװעב ,ןוא היח ַא ןופ קילג א
 ןופ ןעגנורפשעגסיורא טכירעגנוא "זַא זיא רע .הבדנ א ןעטעבעג
 ןופ ןעירשעגסיוא רליפַא טָאה עקלענַא זַא ,ןעזָארג עכיוה יד
 ,רחפ

 סיפע ןענופעג טָאה ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןיא ז רעדייא |
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 --,ךיז טימ דלעג ןייק טַאהעג טשינ רָארג ּבָאה ךיא---,עּבטמ ַא

 זיא טײיצ רעגיזָאדרעד רַאפ ןוא .טונימ עֿכילטע רעּבירַא ןענעז

 ,ןערָאװעג טכַאװשעגּבָא יזַא רעטרעװ עניימ ןופ קורדנייא רעד

 ירוק ַא ךָאנ ,עקלענַא טָאה ,קעװַא רעטיײװ ןענעז רימ ןעװ זַא

 . :גירעיררט ןוא טרַאצ ןָאטעג גָאז א ,ןעגייווש ןעצ

 רעּבָא ,רימ ןעגעג ןעװעג טֿכערעגמוא וטזיּב רעטפע--

 רימ זַא ,יאדוא טסניײמ וד ,לָאמ שרעדנַא'נַא יװ ,רהעמכָאנ טציא

 ןיק טשינ ּבָאה ךיא ןַא ןוא ןעגָארטוצרעּביא טֿכײל סָאד זיא

 | ,יריד יװ ,רעטֿכײל טשיג זיא רימ רעּבָא ,ץרַאה

 סָאד טָאה רימ ןוא ,טקַאהעגּבָא רהיא ךיז טָאה לוק רעד

 -עב ךיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .טפַאלקעג קיָאטש ץרַאה

 טרָאפ רהיא לעװ ךיא ןוא ןעגנערטשנָא סָאװטע ךיז רָאנ ףרַאד

 ,ךימ טּביל 5 זַא ,טרָאװ סָאד ןעסײרסױרַא

 ,רימ גָאֹו ןוא רימ סָאד וט ,עקלענַא ,ךיד טעּב ךיא--

 ?רעטרעװ עגיזָאדיד רעטנוא וטסהעטשרעפ סָאװ

 ָאט ,ךילקילגמוא ךיא ןיּב םױק זַא ,סָאד העטשרעפ ךיא--

 טעּב ךיא ,ןָאעל רעּביל ,עכילרהע'נַא ןעּבײלב שטָאֿכ רימ זָאל

 ךיא טייװ יװ ,ךָאד טסייװ וד .רימ טימ דיילטימ ּבָאה ,ךיד

 ,טטליװ וד סָאװ ,ץלַא ןרעפּפָא ריד ןָאק ךיא ! ךילקילגמוא ןיּב

 .:רעגיימ רערעייט ,ןָאעל ,טייקכילרהע ןיימ טשינ רעּבָא

 א יװ טרעטיצעג עקְלענַא טָאה ,דנעה יד טגעלעגפיונוצ

 ןעגױא יד ףױא ןערהערט טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ןוא טַאלּב

 טגעמָאמ ןעגיזָאדמעד ןיא יז טלָאװ ךיא ןעו ,,,טשינ סייוו ךיא

 ןעברָאטשעג רשפא ךָאנרעד טלָאװ יז זַא ,ןייז ןָאק ,ןעמונעגמורַא

 טשינ אמתסמ י"ז טלָאװ לײװרעד רעּבָא ,טסגנַא ןוא השוּב ןופ

 | ..,דגַאטשרעדיװ ַא רימ ןעלעטש וצ חוצּב ןעוועג

 ךייז סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ןעגנַאגעּב ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא

 ירעפ ּבָאה ךיא ,טסייה סָאד ,טשינ ץעגערג םֹוׁש ןייק טָאװ עּביל

 טא ןוא .ןעקלענַא וױלּב ךיא ּבָאה ןהעועג ןוא ךיז ןיא ןעסעג

 ייל ןיימ טימ ,ןעלהיפעג עגיימ טימ טרעטּפָאעג רהיא ךיא בָאה

 ךיילגרעפ ןיא ץלַא סָאד זיא סָאװ ,םויאָאגע ןיימ טימ ,טּפַאשנעד

 =ֿפױא טימ ךיז טגידיטרעפ יורפ עטּבילענ ַא תעשב !רהיא טימ
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 ןעמונעג ךיא ּבָאה ,ןעציעּב וצ טשינ יז זיא ,ןערהערט עגיטניר

 ןוא ןָאטעג שוק ַא ייז להיפעג םורפ א סיפע טימ ,דנעה ערהיא
 | : טגָאזעג

 ףעװש ןירעד ןוא ,טסגנַאלרעּפ ֹוד יו ,ױזַא ןייז טעװ סע--
 ,ריד וצ גָארט ךיא סָאװ ,עּביל רעד טימ ריד ךיא

 ףעּבָא ,ןעדייר טנָאקעג טשינרַאג רימ ןעּבָאה טייצ עסיוועג ַא
 -גַאבַא יװ ,רעגיטומלעדייא ןוא רעסעּב טלהיפעג ךימ ּבָאה ךיא
 יא סָאװ ,הלוח א וצ ןעװעג ךילנהע ךיא ןיּב טציא .לָאמ שרעד

 ןוא ,טײהקנַארק רערעװש  ןייז ןופ סױירק םעד ןעמוקעגרעגיא
 =עגנָא ןױש רע זיא ךָאד ,ךַאװש רהעז ךָאנ ךיז טלהיפ רע סגה
 ןעּבעל םוצ קירוצ םוא ךיז טרהעק רע סָאװ ,החמש .טימ טלימ

 ,ב"הוה רעּבָא ,טדערעג רעדיװ ןױש ךיא ּבָאה םעדכָאנ
 רעטנהָאג רעטוג ַא יװ רָאנ ,רעטבילרעפ ַא "וו יױזַא טשינ ,טרָאצ

 ןערעײט םעד ןופ קילג סָאד וױלּב גיא ןיא טָאה סָאװ ,דניירפ
 | ,ךעזעוו

 ךיא ּבָאה--,געװ ןייד ןופ ןהעגבָארַא טשינ טסליװ וד--
 ןערהיפוצבָארַא ןעבורּפ טשינרָאג ךיוא ךימ ךיא לעוװ--,טגָאזעג
 יז ןוא ,טרעדנערעפ ךימ טסָאה וד .געװ ןעגיזָאדמעד ןופ ךיד
 ךיוא ךימ ןעבָאה ,טבעלעגרעביא ּבָאה ךיא סָאװ ,םירוסי עלַא
 -/ב וַא ,ןענַאטשרעּפ ךיא ּבָאה ,ריד קנַאדַא .טשרעדנאעגרעביא
 -נַא'נַא זיצ ,רעדיװ ,ןעּביל ןוא ךַאז ןייא זיא ןעטסולג ,ןערהעג
 ּוצ ןערעהפױא לעװ ךיא זַא ,וצ טשיג ריד גָאז ךיא .ךַאז רעד
 רַאפ טגײלעג טלָאװ ךיא ןוא ,טשיג סע ןָאק ךיא לייוו ,ןעּביל
 ,טרָאװ ַאזַא ןעבעגעג ריִד טלָאװ ךיא ןעװ ,רימ רַאפ ןוא ריד
 -לֵאוקַע ןיא טשינ סע היד גָאז ךיא .ןעּבעל ןיימ ויא ריד ןיא
 ןיא ןעגנירדנײרַא טוג רהעז ןָאק סָאװ ,שנעמ ַא יװ רָאג ,עיצַאט
 ןוא עלהליא טגיל סע ואו ,טוג רהעז ךיוא סייװ סָאװ ןוא ךיל
  טסלָאװ וד יװ ,ױזַא ןעּביל ךיד לעװ ךיא .תמא טגיל סע ואװ
 ןיד זולב טּבילעג טלָאװ ךיא יװ ןוא ןעּברָאטשעג ןיז ןיוש
 !רימ טימ ןעמיטשנייא וטסעװ ,עקלענַא ערעײט ןיימ .המשנ
 עּביל ַאזַא .עשילמיה ַא רעּבָא ,עּביל עגירעיורט ַא רהעז ויא סָאד

 .געגעג ןרעפטנע טסנָאק עּביל ַאזֲא ףיוא ןוא ןעמהעגנַא וטסנָאק
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 -יו ןוא- ,העובש-עּביל 8 ריד ךיא ביג טגעמָאמ םעד ןיא .גיטייז
 טלמװ ךיא יװ טקנופ ,גילײיה יװַא רימ רַאפ זיא העובש עגזָאד
 טשינ ןעּבעל ןיא לָאמנײק לעװ ךיא .חּבומ ַא רַאפ ןעהעגעג ײ
 טעװ תהמשנ ןיימ ןוא ,ריד רַאֿפ ןעגעל לעװ ךיא .ןעּבָטה הנותח
 ןוש טלָאװ ךיא יװ ,יװַא ךיױא ךימ ּביל וד רעּבָא ,ןערעהעג ריד
 רימ גָאז סָאד רעּבָא ,טשינרָאג ריד ייב טעּב ךיא .ןעּברָאטשעג ןייז
 .ייוצ וד בא .דניז םוש ןייק ָאטשינ זיא ןירעד לייוװ ,ּבָּא טשינ
 ךיז טויב וד תעשּב ,חלג םעד גערפ ָאט ,ןירעד ךָאנ טסלעפ
 .רעד ָאט ןטנעײילעג ךָאד וטסָאה ןעטנַאד ,םהיא רַאפ הדותמ
 ביל רע טָאה ךָאד ,רעטבייװעּב 8 ןעװעג ןיא רע זע ,ךיז ןהָאמ
 רע טָאה להיפעג ןייז .עביל ַאזַא טימ ן'עשטיוטַאעג טָאהעג
 טעמּכ עמעָאּפ ןייז ויא ךָאד ןוא ,קרעװ עגייז ןיא טגָאזעגסױרַא
 ,יװַא ךױא ךימ טסּביל וד בױא .ךריק רעד ייּב טגילייהרעפ יװ
 ןא.טגייה ןופ לָאז ןוא דנַחה ןיד רימ ביג ָאט ,ךיד ךיא יװ
 .עינָאמרַאה עגיבייא ןוא טולש רעגיבייא ןנוא ןעשיװג ןעשרעה
 טגנַאלרעד םעדכַאג ןוא ןעגיושעג עקלעגט סבה עלייוו א י
 | ,דנחה יד ריפ
 גיונעטש ךיא בטה--,טגָאזעג יז טָאה--,טפמשדגיירג טזַא-- טיפ
 ןימ היד ךיא ףיג ןעצראה ןעצנַאג ןופ ןוא ,ריד וצ טריּפשעג
 ,טפשדגײרפ עגױָאריד ןעטיה לעװ ךיא ו8 ,טרָהװ

 טֿכעלש "טפאשדגיירפ , טרָאװ סָאד טָאה ,טגָאזעג תמא םעד
 עב טשינ לָאמגײק ךימ טא טרָאװ טוַא ,רימ ףיוא טקריועג
 סָאד .ןעגיושעג ךיא ּבָאה ךָאד .טשינ ךיוא טציא ןוא טגידירפ
 ײז ,ץעקלענַא ךַאנ טקערש-- ,טֿכַארטעג ףיא ּבָאה--,"עביל , טרָאװ
 ףָא-םצע יד דלַאּביװ ןוא ,םהיא וצ ןענהעװענוצ סשרע ךיז זומ
 עילַאק ןעמָאנ ַא בילוצ ןעד ךיז טגױל ,עבלעויצ ןוא ענייא זיא
 ,ךילדגע ,ןעצאה רימ סָאװ ,קילג סָאד ןוא הר יד ןעכאמ וצ
 ,שינעסעצרַאה ,ןעשינדנעטשרעפסימ ענערישרעפ ןופ טיירפעב
 טעשטומעגסיוא יֹזַא ןענעז עדייב רימ ?גנורעטיברעפ ןוא םירוסי
 --וצ זַא ,הור ןוא הוונמ ןיא יװַא ךיז ריס ןעניטױג עדיײג ןוא
 2 ,ןרעפטָא וצ ,ןעּבעגוצֿכַאנ סיּפע יש טול ליל םעד ביל

 יט סָאװ ,ןעטַײש 8 ןעהעג ןילב ס2 } סגעגירעביא 2 }
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 ערעיײט סָאד טָא זַא קנַאדעג ןופ טכיל םייּב ןענורטנַא ףּכיּת

 גיטסײג ײרט ַא רימ זיא יז זַא ןוא רימ וצ טרעהעג ןעזעוו

 -עה ןענָאק לָאז ךיא ,רַאפרעד ןעּבעגעג ךס ַא טלָאװ ךיא ,ּבייוו

 יָא, :רעפטנע'נַא '!ענײמ וטוב יצ :ענַארפ רעד ףיוא ןער

 טלָאװ ןוא טגעיפעג סע ךיא טלָאװ גָאט ַא לָאמ טרעדנוה ןוא

 ןיא רעּבָא ,סרעפטנע ערהיא טימ ןערָאװעג טָאז טשינ לָאמנייק

 יטימרעד ןעקערשרעד טלָאװעג טשינ יז ךיא ּבָאה טונימ רעד

 יבײװ יד ךיז טימ ּבֶא ןעלגיּפש יז םגה סָאװ ,רעטרעװ ןַאהרַאפ

 ןופ ןעּפיל יד טימ טגָאזעגסױרַא רעװש יײז ןערעװ ךָאד ,טייקכיל

 ץלַא םורָאװ .עקלענַא יװ ,יורפ ַאזַא ןופ ךָאנ סרעדנוזעּב ,יורפ א

 גנוגיטעטשעּב ַא ןעװעג ךילטנעגײא זיא ,טגָאועג טָאה יז סָאװ

 -רעד טמיטשעגנייא ךָאד יז טָאה ביל ךימ טָאה יז זַא ,ןירעד

 סָאװ ָאט ,רעדנַאנײא ןרעהעג ןעלָאז תומשנ ערעזנוא זַא ,טימ

 ?רהעמ ןעמ ףרַאדעּב
: 

 "מוא ךיז ןוא קירּבקערש רעד זיּב ןעגנַאגרעד ןענעז רימ

 -וצ טערַאטסעג ךיז רימ ןעּבָאה ,גידנעהעגקירוצ ,םייהַא טרהעקעג

  -עג ךיז ןעּבָאה רימ ןוא ןעגנוהיצעּב עיינ ערעזנוא וצ ןעסַאפוצ

 ,םעלַא םעד ןופ ןעיירפעּב וצ ךיז ידּכ ,ןעגנערטשנָא סָאװטע טזומ

 טָאה סָאד ךיא רעּבָא .טייהיירפ יד טרעטשעג זנוא טָאה סָאװ

 -יװצ זַא ,ןעזיועגסיוא טָאה רימ תמחמ ,טהערפעג קרַאטש ךימ

 יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ענעגײא סָאד טהישעג ונוא ןעש

 ךָאנ זיא לרָאּפ עגנוי סָאד תעשּב ,הנותח ַא ךָאנ ןהעש עטשרע

 ןעדנוּבעג ךיז טלהיפ סע םגה ,רעדנאנייא וצ טנהעװעג טשינ

 -ייּב ונוא ןעגעװ טסעומשעג ליפ רימ ןעּבָאה ךָאד .גיּבייא ףיוא

 -גילייה יד ןוא תועינצ יד טרעלקרעד רהיא ּבָאה ךיא ןוא ,ןעד

 -עגסױא ךימ טָאה יז .ערעזנוא יװ ,ןעגנוהיצעב ענױזַא ןופ טייק

 -עגנָא ךימ יז טָאה זײװעלײװ ןוא טכױעג גיהור ַא טימ טרעה

 ךיז טָאה רעטעװ סָאד .ןעגױא ענעשרעדנואװ ערהיא טימ טקוג

 יתומשנ ערעזנוא ןופ רעטימעג עגיטֿפיל יד וצ טסַאפעג טַאדװיא

 יעג ם'ניא ןעװעג טליהעגנייא ,לָאמעלַא יװ ,ןענעז ןעּפלַא יד

 -ענּבֶא ךיז טָּאה טכיל ץעגיזָאדסָאד ןוא ,טכיטרוּפרוּפ ןעֿכילנהעװ

 | 7 ,טֿכיזעג סעקלענַא ףיוא טלעגיּפש
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 ױ טָאה יז ,דנַאה ןיימ ןעגיוצעגסױא רהיא ּבָאה ךיא
 ,ןעמַאװצ קעװַא ןענעז ףימ ןוא רערהיא ןיא ןעמונעגנײרַא

 ױזַא ךיז טָאה עקלענַא יװ ,טקרעמעּב ךיא ּבָאה גנולצולּפ
 ,ךלַאק יװ ,ןערָאװעג סייװ זיא ןוא סיּפע רַאפ ןעקָארשרעד יו
 ןעװעג ןיא סָאד רעּבָא ,טרעױדעג סע טָאה טנעטָאמ ןייא ןיולּב
 רהיא רַאפ ןעקָארשרעד ךימ ּבָאה ךיא זַא ,ןענעקרעד דצ יוזַא
 .רהיא טימ ןהעשעג ןיא סָאװ ,טגערפעג / בָאה ןוא

 ךיא זַא רעּבָא ןעגָאז טלָאװעג טשינ ױ טָאה ביױהנָא ןופ
 ײז וַא ןעװעג-הדומ רימ ךיז יז טָאה ,טוָאלעגּבָא טשינ יז ּבָאה
 .טג יז ןיא טונימ ַא יב ןוא ןיטערק ם'ניא טנהָאמרעד ךיז טָאה
 ןעמיװשסױרַא לָאמַארעדיװ טכירעגנוא טסעװ רע זִצ ,רעכיז ןעוו
 ,גיוא ן'רָאפ

 ףיוא רעּבָא .,טגָאועג יז טָאה--,סָאװרַאֿפ ,טשינ סײװ ןיא---
 םעש ףיא ןוא ,קורדנייא ןעכילקערש ַא טכַאמעג רע טָאה רימ
 ךיא .ןעורענ עֿכַאװש ענױזַא ּבָאה ךיא זַא ןעגָאז וצ רָאג ךימ
 ןיא לָאפ ןייק רַאֿפ טלָאװ ךיא ןוא ןעסעגרעפ טשינ םהיא ןָאק
 ,לָאמַאכָאנ ןהעז םהיא טלָאװעג טשינ טלעװ רעד

 יז טהעג םיוק זַא ,טרעכירעפ ןוא טגיהורעּב יז ךיא ּבָאה
 טקלענַא ךיז טָאה ךָאד .ןהעשעג טשינרָאג רהיא טעװ ,רימ טימ
 .וא טעומש הטנידרעטייװ רעד רעּבָא ,קערש טימ טקוקעגמורַא
 .עג ךילרעטסניפ ןיוש זיא סע .טגיהורעּב סָאװטע ז טָאה רערעז
 רעּבָא ,ןעלַאפרעסאװ יד וצ ןעגנַאגעגוצ ןענעז רימ ןעװ ,ןעוו
 רַאפ ץַאלֿפ ןפיוא ,דְנערָא רעמירַאװ א רהָשז ןעװעג ויא סע
 ךיז הא ןעשנעמ ךס ַא ןענַאטײעו ןענעז לעטָאה סרעגניביורטש
 םייו ךיא .ןעטסיטרַא-רעדנַאװ ןופ ןעליּפש םעד וצ טרעהעגוצ
 קורדנייא אזא טכַאמעג טנייה רימ ףױא טָאה סָאװרַאפ ,טשיג
 -רעד ךימ ּבָאה ךיא ,ןעילַאטיא ןופ קורדניײא'נַא--לײהגרַאּב רעד
 ,םיור ןיא ָאישטניּפ ן'רעּביא גידנעריצַאפש ,לָאמַא זַא ,טנהָאמ
 קילג סיורג ַא רַאּפ סָאװ ,םעד ןענעװ טרַארטעג ץלַא ךיא ּבָאה
 .רימ ןעּבענ ןענופעג ךיז טלָאװ עקלענַא ןעו ,ןעװעג טלָאװ סָאד
 רהעמכָאנ ,רטניימ ןיא דנַאה רחיא טלהיפעג ךיא בָאה טציא
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 ןײמ וצ המשנ רהיא ןופ טייקטנצנ יד טלהיפעג ךיא בָאה רעבָא

 ,המשג
 ןענעז ,קילג ןעליטש ןוא החונמ לופ ,טמיטשעג שינָלמרַאה

 טטייח ,םייהט ןעמולעג רימ

 ,טסוניה ןעט-710 סעד

 .רעװ יד ןופ טכַארטעג גָאט ןעצנַאג ַא ךיא ּבָאה טניײה
 .קירּבקערש רעד ןעּבעג טגָאועג רימ טָאה עקלענַא סָאװ ,רעט

 טָאה סָאװ ,יירשעגסיא רעד טשַאררעביא ךימ טָאה סרעדנװעג
 ,טשיגרָאג טסײװ וד, :ןעפיל יד ןופ ןעסירעגסױרַא רחיא ךיז

 ןעגעלעג זיא העװ ןוא םירוסי ליפיו "!ךילקילגמוא ןיּב ךיא יו
 -געפָא עטכירעגנוא ןימ א רַאפ סָאװ ,יירשעגסיוא ןעגיזָאדמעד ןיא
 טשינ םהיא ןאק י"ז זַא ,ןַאמ םעד טשינ טגיל יז זַא ,טייקגיצרעה
 ןעגנוגנערטשגָא עלַא ףיוא טקוקעג-טשינ ,ךילדנע ,וָא ןוא ,ןעּביל
 ,תמא ןיא סָאד בא .ץרַאה רהיא רימ ךָאד טרעהעג ,ןעליוו ןופ
 גָאא ךיא .ךיא יי ,ןעטעג ךילקילגמוא יװַא ךױא עקלעזַא זיא
 טנייה .ךילקילגמוא ױזַא טשינ ןיוש יז זיא טנַײה לײװ ,"ןטוועג

 ףילרהע ,ייײמ ןייז םהיא לעװ ךיא  :ןעגָאז עקלענַא ןיש ןָא

 ךיא לעװ עגירעביא סטד ןוא ,גידנעטש ףיוא ןעּבילב ךיא לע
 ",טטג ךופ ןוצר ןפיוא ןעלפגרעב א

 .טסוגייא ןעט-}}| םעד

 -עג טשינ ּבָאװ ךיא זַא ,ןיער ןפיוא ןעמוקעג ןיא רימ
 לָאז יז זַא ,ףױרעד ןעטרַאװ וצ ןוא ןרעדָאפ וצ טֿכער סָאד טַאה
 ַא טַאהעג ,ףעגייטש ַא ,טלָאװ ךיא ןעװ .,רימ רַאפ ןרעפּפָא ץלַא

 ןעסיהעג רימ טלָאװ עקלעגַא ןעװ ןוא ן'יקצימָארק טימ ךוסכס
 םהיא רַאֿפ ןעלעטש ךימ לָאז ךיא ,עביל רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןיא
 סע ךיא טלָאװ ,הליחמ םהיא יב ןעטעב ןוא תהינק יז ףיױא
 עשיטסַאטנַאפ ןוא עדלױװ ַא ,ךילריטַאג ,זיא סָאד ,ןָאטעג טשינ

 ךיא ןעװ ,ּפָאק ןיא טולּב סָאד ןײרַא רימ טלַאֿפ ךָאד ןוא הרעשה
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 ,טכערעג טויב וד ,עקלענא ,ןײנ .םעד ןעגעװ טכ} גר א ראנ ביג

 ןליפא ןרעּפּפָא טשינ סע ראט ןעמ סָאװ , סניוװַא טָאװטע ןַאהרַאּכ

 | "עמי רַאפ

 ,טסוגיוא ןעט-12 םעד

 -יל סָאװ ,סנעזעװ ייוצ יװ ,טסעומשעג רימ ןעּבַאה טגייה
 ןעסעומש טנָאקעג ךיא ןעּבָאה ױזַא טקנופ םגה ,רעדנַאנײא ןעב
 ןעטלָאװ רימ ןעװ ,רעדנַאגײא ףיל ןעּבַאה סָאװ ,םיבורק יװצ
 ףיא טלָאװ ,קירבקערש רעד ריב ךַאטּבָא רעונוא ןעסָאלשעג טשינ

 עניימ ןיא יז ןעסילשנייא ,דנַאה רהיא ןָאט שוק ַא טכורפעג ךימ
 ףהיא ןוא גיהור ןעגנאגעג ןיב ךיא רעֶּבָא ,עגר ַא ףיוא סמערַא
 ארומ טָאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,ןײרַא ןעגיױא יד ןיא טקוקעג
 ןעטּבילעג ןייז ןיא טייקגידאהינ.טשינ עטסדנימ יד ןעפורוצסיורא

 ןעגעװ טגָאזעגסױרא טשינ טרָאװ ַא וליפא ךיא בָאה בגא .,ןעזעוו
 .עביל רעגיטסייג רעזנוא

 -ֹג רעד ןעטלַאהעגבָא סָאװטע ךימ טָאה טרפ םעד ןיא
 ןעברעװרעד וצ ןעגנילעג רשפא רימ טעװ םורָאיזַא זַא ,קנַאד

 .עג רהיא ךיא ּבָאה ןעגייוש ןיימ סימ ,עּביל ןוא יורטוצ רהיא
 ףעכיג .ףימ ןיא ןעשיטטנע טשיג ךיז טסעװ וד, :ןעגָאז טלָאװ
 -רעד ףימ ןיא סע ליפיו ,רעגינעװ טימ ןטנעגונעפ ךימ ףךיא לעװ
 | ?."אמֹכא םעד ןעֿפערג וצ רעדייא ,טביול

 ןייז זַא ,טגידיילעּב סָאװסע שנעמ רעד ךיז טלתיפ ךָאד
 ףעֹד ,רע יװ ,גיריג ןוא ןרעג יודא ךיױא ןעמונעגנָא טרעװ ןברק
 יראה ןיא ףיט טלָאמעד רע טגָאז ןרעגנוא .םהיא טגנערב ,שנעמ
 ?ןןעלַאפכרהד טשינ וטסלָאז טציא, :ןעזעװ ןעטּבילעג ןייז ֹוצ ןעצ

 | ,טסיזמוא רעּפָא ,טנָאועג סע בָאה ךיא ךיוא |
 =יה א ןיוׂש רימ במה ךיא ?ןפרעד ןעמוקסירַא סעװ סה

 ןעסילש רימ בא זַא ,טנעכערעג בָאה ךיא ,ןעװעג שאימ לעס
 .ּבָא ןעגױָאדמעד ןופ ןעצינערג יד ןיא ,ךיא לעװ ,ךַאמּבַא ַאזַא
 טֿכַאו זיִּב תירמרעדניא ןופ ןוא לעגיפ ַא יװ ,יירפ ןייז ,ךַאמ
 ירעדניא ןופ ןוא "םיל ךיא, :רעטרעװ יד ןרוח ץלַא ךיא לעװ
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 ךיא ןוא רעטרעװ עגױָאדיד ןערעה ךיא לעװ טכאנ ןיפ הירפ

 ייל עניימ עלַא רַאפ ,םירוטי עלַא יד רַאֿפ ןעניױלעפ ףךימ לעװ

 רעּבֶא ךָאד יז ךיא לעװ הֿכולמ ןיימ ןיא גינעק ַא ןא ךןטד

 ןא רעלעמש טרעװ טגָאזירָאה ןיימ זַא ,יװַא סָארוקַא ךיז טכַאמ

 סױא ךו סקירד סָאװ ,קפס ַא ןײרַא ךיז טע'בגג המשנ רעד ןיא

 "טרהיפעגסיא וטסָאה טָאװ ,ט) :עגָארפ רעד ְו

 קפס ןעגיזָאדמעד ןעּבײרטוצקעװַא ךימ םיילפ ןיא רעּבָא

 עמ א ןעמוקעב ּבָאה ךיא ,טרה יפעגסיוא ךיא בָאה סיּפע !ןיינ

 לעכייטש רהיא ,ל"מיבמ רעטיול ,ףילקילג רחמיא ןהעז וצ טייק

 29 ןעגױא עגייר ערהיא זַא ,וצרעד ןעגָאלשרעד ךימ פאה יא ;

 א גנייא ץלַא ךָאֹנ יא ףימ ּףיוא ,שניימ ןיא טסײרד ןטקגי

 ךיא לײװ ,רַאפרעד סע יא וה ןעגָאומעד ןיא אחינ טשינ

 .םהיא ןיא תיבה-לעה רעד ןייז טשינ ךָאנ ןַאק

 ןַארּבָאנַא ןהָא טפעלעג רעהירפ ךיא ּבָאה ,סנעגירעּביא

 ,טָאד טשינ ץלַא ךָאנ העז ךיא בוא ,טציא ןוא .םָאק ץרעגיא

 . ךיא זַא ,טוג רהעז רעּבָא ךיא סייוװ ,ןעגרָאװרעד גָאה ךיא סָאװ

 לָאמנײק ךיא לַעװ סָאד ןוא ,ןערילרעפ טנָאקעג טשינרָאג בָאה
= 5 

 .ןעטעגרעפ טשינ

9 

 ,טטוגיוג ןעט 1 4 טשיז

 ןרתעקמוא ךיז .ןעיאו ריב זַא ,ןוש טסעומש עמהומ יד

 .לעגַא טגערפע 1 בָאה ךיא ,וָאשַאלּפ ךָאג ץלַא טקנעב יז ,טייהא

 לטגָאװעג סָאה 7 .םײהַא ןרהעקמוא ןרעג ךיז טצװ יז יצ ,ן'עק

 .ןעלייאוצ לעטימ 8 ךיוא "ךימ ךיא ףרָאדעב רעפירפד ןוא אי

 ןעדגימנעזמאגצ רעהירפ ךיא געלפ טרֶא םעד ןעשױט ן'טימ

 סרַאוורעד רעּבָא טציא ,ןעגנונפָאה עֿבילרעלקרשדנוא .טגיד'חגרשמ

 יב ןענעו וָאשָאלע ןעגיזָאדמעד טימ רעבָא ,טשינרָאג ןיוש ךיא

 סהיא לֶעֹװ יא זַא ,זונורגז עמהעגעגנָא ליפיוזא ןעדנוברעפ רימ

 ,ההמש טיורג טימ ןהעורעד
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 ,טסּוגױא ןעט-25 םעד

 ךיז טרעטײל לעמיה רעד .קעװַא רימ ןערהָאפ ןעגרָאפ
 ןייז טעװ סע וא ,ןניס ַא--ברעמ ןופ טזָאלּב דניװ רעד ןוא סיוא
 ןוא ףיױא וזייװכעלסיּב ךיז טּבױה לעּבעג רעד .רעטצװ סוג ַא
 ךיא .ןעמרָאפ עשיטסַאטנַאֿפ ענעדישרעפ ןיא ךיז טלעדנַאװרעפ
 -רעדניא .געװרעזייק םעד רעּביא ןעגנַאגעג ןענעז ן'עקלענַא טימ
 טלָאװ סָאװ :עגַארפ ַא ןעמוקעגפורַא ןויער ן'פיוא רימ זיא הירפ
 | ?ן'עקלענַא ןעגידירפעּב וצ טרעהעגפיוא ןעט -לָאװ ,ןעּבעל רימ עכלעװ ןיא ןעשינטלעהרעפ יד ןעװ ,ןעװעג

 ןוא ץינערג יד ןהעגוצרעּביא טֿכער ןייק טשינ ּבָאה ךיא
 .צֹּב טשינ ךיוא ךיז לָאמוצ לָאז ,רעדיוװ ,יז זַא ,ארומ ּבָאה ךיא
 השוּב ענערהָאּבעגנָא רהיא .קנַאדעג םענעגײא םעד ןופ ןעשרעה
 ,רהיא רַאֿפ םױצ רעטסעפ 8 ךיוא יװַא ןענעז טייקגירטיצ ןוא
 ךַאמּבָא רעונוא זַא ,סולשעב ַאזַא וצ ןעמוק לָאז יז ּבױא ןוז
 רימ ןעלעוװ ,ךימ טעטכילפרעפ רע יװ ,טוג יזזַא יז טעטֿפילטרעפ
 .טעשטומעג עדייב ךיז רימ ןעטלָאװ טסיזמוא ץנַאג ןוא ,םּכסה ַא וצ ןעמוק ןענָאק טשינ לָאמניײק

 יז טָא וליפא .טשינ דוסי םוש ןייק טָאה קערש ןיימ זַא ,ןהעו .עגנייא ךיא בָאה ,טכַאדעּב רעכעּב ךימ ּבָאה ךיא זַא רעּבא
 ןוא ,טנהָאנ-וצ ןעזייווסיוא ןעקלענא ןעלעוו ןעגנוהיצעּב עשינָאטַאלּפ
 .רעפ וצ המּכסה רהיא ןעֿבעג ןעליוו ןעטוג ן'טימ יז טעוװ עשו-ןיוש
 טשינ ךױא רימ טיג ןוא ּבָאה ךיא סָאװ ,טכער לעסיב ץגעי ןעצ .גערגעב ךָאנ יז ליװ ן'תמא'רעד ןיא תעשּב ,טֿכער עניימ ןרעסערג
 ,רימ וצ טרעהעג סָאװ ,סָאד קעװַא

 ףױא טקוקעג טשינ .גנונכָאה רעד טימ ןעּבעל וצ ןערעהפיוא טשינ טנהיג ןיא וליפא המשנ סנעשנעמ םעד טעװ ךָאד ןוא
 ,ךימ זולּב טעטכילפרעפ ךָאמּבָא רעזנוא זַא ,ן'עקלענצ טגָאזעג ּבָאה ךיא ןוא לַאפ ןעדעי ףיא ךיז ןרעכיזרעפ וצ ןעסָאלשעּב ךָאד ךיא ּבָאה ,הרעשה ןימ ַאזַא ןופ טייקכילדנירגעּבמוא רעד
 םענעגיא רהיא ןעפראװרעטנוא רָאנ ךיז ןָאק ןוא יירפ זיא יז
 ,ןוגר
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 ןעכַאז ךס א ךָאנ ןעגָאז טלָאװעג וליפא רהיא ּבָאה ךיא
 המשג ןיימ רַאֿפ ז8 ,רימ וצ עגונּב טכערעגנוא ןיא : זַא ,ךילמענ
 :רעטרעװ יד ןעפיל ערהיא ןופ ןערעה וצ גיטיוג סיואכרוד זיא

 זַא ןוא גָאט עלַא ,רעטפע רָאנ ,לָאמגיא טשינ ןוא "ביל ךיא

 ךיז ןעטלַאהרעד וצ ןוא ןעּבעל וצ ךילגעמ רימ ויא טימרעד רָאנ

 -העספ יֹזַא ןערעג ויא עץקלענַא רעּבָא ,ךיה רעסיװעג ַא ףיוא

 יראה יװַא ךױ טָאה יז ןוא ןעגרָאמהירּפ םעד ןיא טכעלעג ,ךי
 וצ טומ ןייק טָאהעג טשינ ּבָאה ךיא ןַא ,רימ וצ ןעגיוצעּב גיצ

 טנָאקעג טשינ ךיא ּבָאה ןעטֿכעג ,גנומיטש רתיא ןעּברַאדרעפ
 ףאפנייא "װַא ויא סָאװ ,ןעועװ סָאד טָא סָאװרַאפ ,ןהעטשרעפ
 ףעד ואװ ,טרָאד וליפא ךימ טגיזעּב ןוא טשרעהעּב ,טושפ ןוא
 ,הורעשה עכילשנעמ עלַא טל ןײז טפרַאדעּב ךיא ּבָאה רעגיז
 עגיטרַאפ ַא ּבָאה ךיא ךוא רָאלק ןױש רימ סע זיא רעּבָא טנייה

 יז ךיא ביל ,ךילגײשרחַאװ :גנוטּפױהעּב עגירעיורט ַא

 ,ךימ יז רע

 "רע ןייז טַאהעג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא טנָאקעג ּבָאה
 .גואו ןייק רָאג טלָאװ סע ,"רימ ןעגעװ טשינ טהעג סעג ולעי
 ן'רזח'רעּביא ןעמונעג ןךױא טלָאװ ךיא ןעװ ,ןעװעג טשיג רעד
 .וצמױרַא רתענעּב ַא לָאמַא בָאה ךיא ּפיוא םורָאװ .ענעגייא סָאד
 ,ךיֿפ טהירב סָאװ ,המשנ רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ סיפע ןעגָאז
 ךיא לייו ,רעסעּב סע ךיא גייושרעפ ,להיוק עטנערּבעגנָא'נַא ווי
 ןוא לעֿכייטש ףהיא ,טייק קכילהערפ ףהיא ןעכַאמ עילַאק טשיג ליח
 יג ,גנומיטש עטוג רתיא

 !יזַא טהישעג לָאמ ליפיװ ןוא

 ָאזַא ויא סָאד--ךימ יז רעדייא ,ביל רהעמ יִז ּבָאה ךיא זַא
 רעּבָא ,ןיער ןפיוא ןעמוקעג לָאמ רעטרעדנוה רימ ויא סָאװ ,ְךַאו
 ףיוא ,ױזַא גָאט ןייא ךיא טכַארט ןעגנוהיצעּב ערעזנא ןעגעװ
 ץטימ ףערב ףיא ,דגַאנַאכָאג העוט ךימ ןיִּב ךיא ,שרעדנַא ןעגרָאמ
 ףיא סא ךיא שטייט גָאט עלָא ;ןײלַא ךיז רתוס ןיפ ןוא טָאק
 ,סהא תימ טוײװ לָאמ שרעדנַא'נַא .ךַאו עדעי ןפוא רעדנַאַא
 טשיג לל3 זיא יז זַא ןוא ףיל רהעז טשינ ךימ סָאה עקלענַא יװ
 .ששיג ןוא--ךיא טכַארט ,רעריוו ,לָאמַא ןוא ןעּביל וצ גיהעפ
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 ךיא עקלענַא וַא- ,ךױא סע להיפ ךוא רָאנ ,טכַארט ךיא וױלּב
 ףיא סָאװ ,ןעזעװ עטסגידנעביל עמַאס ןוא עטספיט עמַאס סָאר
 תבוטל ייס תויאר ּבָאה ךיא ןוא .ןעבעל ןיא ןעפָארטעג ּבָאה
 -לב רעטייוצ רעד תבוסל ייס ןוא גנוטפיוהעב רעטשרע רעד
 ,טלָאװ רימ וצ עּביל רהיא ןעװ :יזַא ךיז גָאז ךיא .גנוטּפױה
 "ףָאטש לָאמ ןהעצ ןיא ,ריפ ןיא ,יירד ןיא ןערָאװעג ,רעגייטש ַא
 5 ןעוװ ,טנעמטמ ַאזַא ןעמוקעג טשינ ,טצעלוצ ,ןעד טלָאװ ,רעק

 סע זַא ,סע טסייה .ףי ?דנַאטשרעדיװ רתיא ןעֿכַארּבעגגײא טלָאװ
 -ָאוו !ןיג !להיפעג ןופ טּפַארק רעד ןעגעװ זיולּב ךיז טלעדנַאה

 ףעדָא סױרג רהעז טשינ ןעװעג טלָאװ להיפעג רהיא ןעװ םור
 טשיב יװַא עקלענַא רעכיז טלָאװ ,ןעוװעג טשינרָאג טלָאװ סע
 ףיױא ,ךילקילגנוא ױזַא ןהעזועג ךָאד יז ּבָאה ךיא ןוא ,ןעטילעג
 -טנע ןייא רָאג ךיא ּבָאה רהיא ןעגעוו ןעגנוטֿכַאדעּפ עניימ עלַא
 ןהעועג באה ךיא :רעפ

 ,טסוגייא ןעט'28 םעד ,ןיװ יי א

 ףךיא ּבָאה געװ ןיא .ןיו ןייק ןעמוקעג רימ ןענעז טנייה

 ,רעטומ סעקלענַא ןוא ,עמהומ רעד ןעשיװצ סעומש ַא טרעהעג

 ןסעומש ןעגיזָארמעד ןעבײרשרעפ וצ גיטיונ רַאפ טלָאה ךיא ןוא

 .לעגַא ףױא קורדניא רעדנװעב א רָאג טכַאמעג טאה רע ליײװ

 טרערעג ךוא טרעפעבלאז ןעװעג ""ס ןענעז ןָאגַאװ ןיא .ןץעק

 ןעמ זַא ,םעד ןעגעװ ןוא טערטרָאּפ סעקלענא ןעגעװ רימ ןעבָאה

 טעװ סע לײװ ,דיילק ןעסייװ ַא ןופ ןעגָאוּבַא ףךי ףרַאדעּב

 גנולצולפ .ןעהיינפױא טע טעװ ןעמ זיב ,טייצ ליפ ןעמהענקעװַא

 ףיז ,עטַאד עדעי לָאמעלַא טקנעדעג סָאװ ,רעטומ סעקלעגַא טָאה

 | :ן'עקלעגַא וצ ןעפורעגנָא
 םוקעג זיא ןַאמ ןייד טגיז ,םישדח װצ טרעװ טנייה

 ,ןוָאשַאלּפ ןיא
 ,טרעפטגעעג עקלענגַא טָאה- .,ךילגעמ--

 *ז זַא ןערָאװעג טור ױזַא יז זיא טוגימ רעד ןיא רעבָא

 ,ךעלקעב עגידנעמַאלפ יד ןעגרָאברעפ וצ ,ןעּביוהעגפיוא ךיז טָאה
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  ןעגעלעג ויא סָאװ ,עלעקעז-געװ סָאד ןעמונעגבָארַא ענשימוא ןוא

 ןיא ,טױהעקעגּבָא ךיז טָאה יז תעשּב .עקצילָאפ-קירטש רעד ףיוא
 טָאה ןעמ ןוא םינּפ רהיא ןופ ּבָארא טשינ טײקטױר סָאד ךָאנ
 םשור ןעטכעלש ַא טֿכַאמעג טָאה רהיא ףיוא זַא ,ןהעז טנָאקעג
 ןעמַאד ערעטלע יד .ןַאמ רתיא טנהָאמרעד טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד

 יג ץלַא ךָאנ ךיז ןעמָאה יז לייװ ,טקרעמעּפ טשינ סע ןעּבָאה
 ,ןערהָאפוצ ןעטרקעג זיא יקצימָארק ןעװ ,גָאט םעד ןעגעװ טרַאּפש
 אוא-טלהיטרעד השעמ תעּב ןוא טקרעמעב סע ּבָאה ךיא רעבָא

 ןעגױַאדמעד ןיא ןַא ,פָאֹק ןיא ןעפַאלעגכררד רימ יא קנַאדעג
 ײוק עגייז ,סעקסַאל ענייז ןעגָארטרעהיא טפרַאדעב יז טָאה גָאט

 ירעמשש ַא ןוא ןעלַאפעּפ ךימ זיא לת"פעג רליװ ַא א ןעש

 א סימט טקעװרעד ךיז טָאה רימ ןיא ףערעװ טור רתיא רַאֿפ

 ףיז טָאה רתיא וצ גנוהיצעּב ןיימ ןוא ץעקלע נָא רצ גנורעטיפרעפ
 ןוש ןוא ,טקרעמעה דלַאּב סע סָאה ײ .טרעדנערעפ ןעצנאגגיא
 ןעבילפרעפ עלייװ א ןענצ עו רימ תעשפ ,לָאזקָאװ ן'מיוא ,ןיװ ךיא
 סח טעג גערפ א יז סָאה ,ןיילַא

 ?"ןּכ יא ןייפ טויב וד--
 ןרֲאש רהיא ךיא ָאה- ,ביל ךיד ּבָאה ךיא רעּבָא - ,ןייג--

 ,טרעפטנעשג
 זַא ,ךילגעמ .רתיא ףיוא טעמוא'נא ןעפרָאװעגנָא טָאה סָאד

 ןערמ עגעי ןערארהעג סאמג ןױש ןענעז ר"מ ֹוא ,טכַארטעג לָ
 יז לָאמַארַ ףךיה רשה ךיא זַא ןוא ןעגנוהפפעפ עניהר עגײר

 עוו עג ןעייהא ןיא רעבָא ןיפ ךיא .ןָאעל רטגי ררעירפ

 .טסבל91 ןיימ רליפא זאט ,קנַאדעג רעד טגיניימשג טָאה ףרט ליירו

 אנא הא סיפע ןעמ םוקוצייב טשיג רימ טפלעהרעפ ןייזטסואהעב

 א טשרע ןענעז ןעקורדנייא שגידרעטייו יד .קורדנירא ןעמהענשג

 ײרָאג 87 ןָאק עיפָאוַאליפ ןיימ ןוא ,ץגידרעהירפ יד רַאֿפ האוסח

 ןעפלעה סשינ

 ּש

 יג

 - רעּבמעטפעט ןעט-5 םעד ,ןילרעה

 "רעד ָאד ךימ ןיפעג ךיא ןוא ,ןילרעּב ןיא ןוש ןימ ךיא
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 -עּב ץעגרע ךָאד ךיא בָאה ,ןיו ןוֿפ גידנעפיולטנַא לייוו ,,רַאֿפ

 לייװ ,ןייז טשיג ךיא ןָאק ָאשַאלפ ןיא ,ןערהָאפנײרַא טפרַאד
 .ןיהַא ןעמוק ןעכיגניא טעװ יז

 טפַארק םוש ןייק וַא ,ןעװעג רעֿכיז טייװ ױזַא ןיּב ךיא
 קנַאדעג רעד וליפא זַא ,רהיא ןופ ןעסיירּבָא טשינ ךימ טעװ
 ךיז טלעטש סע .דליוו-הנושמ ןעזיװעגסיוא רימ טָאװ םעד ןעגעוו
 טָא לײװ ,ןהעוסיוארָאפ טשינ ךַאז ןייק ןָאק ןעמ זא ,סױרַא ךָאד
 ךיא .טגידנעעג ןיש זיא ץלַא ןוא ןערהָאפעגקעװַא יקַאט ךיא ןיִּב

 סיפע ןופ דָאר רעסיורג ַא זַא ,ךיז טֿפַאד רימ ,ןילרעּב ןיא ןיּב

 ןעהערד ןעקנאדעג עניימ .ּפָאק ןיא רימ ךיז טהערד ןישַאמ ַא

 רעּבָא .ןעצרעמש-ּפָאק וליפא רימ ןעפַאשרעפ ייז וַא ,ױזַא ךיז

 קנעדעג ןוא ץלַא סייװ ךיא .ןערָאװעג טשינ ךיא ןיִּב עגושמ
 עכַאװש זױלּב ןערעװ עגושמ :טכערעג ןיא רָאטקָאד ןיימ ,ץלַא
 לייװ ,רַאפרעד ןהעשעג טנָאקעג ךױא סע טָאה רימ טימ .ּפעק
 ,קילג סיורג-גיטלַאװעג ,סיורג ַא טײהקנַארק ןימ ַאזַא זיא לָאמליײט

 ורעּבמעטּפעס ןעטיקכ טעד

 ךימ ּבָאה ךיא תעשּכ ,ןעטכענ ,קנַארק ןיטולחל ןיּב ךיא
 םעטָא רעדעי .טלהיקעגוצ ךימ ךיא ּבָאה ,טײהַא טרהעקעגמוא

 .נול עניימ יװ טקנוּפ ,גנוריּפש ןימ ַאזַא רימ ןיא סיֹורַא טפור
 עפרַאש ףױא ןעלַאפעגפױרַא ןעטלָאװ ,גידנערעוו רעטיירב ,ןעג
 טפרַאװ ךימ .םערָא ן'רעטנוא ןעגרָאּברעּפ ןעגיל סָאװ ,ךעלעקליּפש
 .יײװ .טשרוד םער ןעליטש טשינ ןָאק ךיא ,טלעק ןיא ץיה ןופ
 ךיא זַא ,?היפ ךיא ןוא ,טֿכַאװשעגצָא ךילקערש ךיא רע זייוועל
 ,םעד ןעגעװ .ןעגיטש יד ןופ ןהעוּבָארַא טנָאקעג טשיג טלָאװ
 רייר ןייק רָאג ןָאק ,ןײרַא געוו ןיא ןעזָאל טציא ךימ לָאז ךיא
 ןיא ןהעגוצנײרַא טַאהעג טשינ חֹּכ ןייק טלָאװ יא ,ןייז טשינ
 .ןָאגַאװ

 -עגײא םעד ךיא רעה ,ּבײרש ןוא ץיז ךיא תעשב ,טציא
 -עג יװ ,"עגיכליה ןוא רעקרַאטש ךַאפיירד ןיא סָאװ ,םעטָא םענ
 -נא לא ןיא ןענופעג ךיז ןעטלָאװ ןעװרענ עניימ ןעוו .ךילנהעוז
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 .עג טשינ ,ךילגעמ ,טלצק גיטכעג יד טלָאװ ,דנַאטשוצ רעד
 ,טלהיקרעפ טשינ ךימ טלָאװ ךיא ןוא רימ ףױא יװַא סקריװ
 .ָגלרעפ םוינַאגרָא ןיימ טָאה דנַאטשוצ ןעניטציא םעד ייב רעֶּבֶא
 .געגנול ַא סיװעג ןיא רימ יג ,ךז ןעלגנַאר וצ טכַאמ יד ןער
 ,גגודגיצנא

 :ףעגמעטפעס ןעט,29 םעד

 ףימ בָאה ךיא רֹעֹּבֶא ןעטכעג יװ ,רעגרע רימ זיא טנייה
 ,להיה ףיא רעבָא ,ץיה בָאה ךיא .טעב ןיא טגעלעגנײרַא טשיג
 .'הנושמ עדליװ טימ רעטפע ךיז ןעלבעגרעפ ןעקנַארעג עניימ יװ
 יד טעמּכ טדניהשרעפ ,ןעגױא יד ךיא ךַאמרעֿפ .סעייװ עגיד
 .ֿגָארק ןיימ טָאװ ,ץנעי ןוא טײקֿכילקריװ רעד ןעשיװצ ץעגערג
 קערש ךיא רעכָא ,טּפָא ךימ ףילָארטנַאק ךיא .טּפַאשעב חמ רעק
 ןוא ןעשרעהעב ןעצנַאגניא ךימ ןָאק סָאװ ,ץיה רער רַאֿפ ךימ
 .ןייוטסואװע סָאד ןערילרעפ ןיטולחל לעװ ךיא

 ףיא ןיִב טָא :דנַאטשמוא רעד ןויער ן'פיוא ץלַא טמוק רימ
 .עב ןיא טלעטשעגקעװַא םהיא טָאה לַאוקיש רעד סָאװ ,שנעמ ַא
 טנָאקעג טָאה סָאװ ןוא ןעשנעמ ערערנא יװ ,ןעגנוגגידעב ערעס
 ,ךיז םורָא ןעשנעמ עטנהָאנ ןוא ץילימַאּפ ןייז ,םייה ןייז ןעּבָאה
 ףעדמערפ ַא ןיא רעקנארק ַא ןוא רעמַאזניײא'נַא ,רעּבָא רע טציז
 .רעד םהיא לָאז סָאװ ,ןעשנעמ ַא ולימא טשינ טָאה ןוא טדָאטש
 ףשפא טלָאװ ןעגנוננידעב ערעדנַא "יב .רעסַאוװ זָאלג א ןעגנַאל
 .,רהָצִמ טשינ ןָּאק ךיא ..רימ טימ ןעװעג עקלעגַא

 .רעּבָאטקָא ןעט-18 םעד

 -עלעט םיקצימָארק טקישעגרעּביא רימ ןעמ טָאה טנײה
 םעד ןערישעפעד וצ טָאטשנָא .אשרַאװ ןייק טריסערדַא ,םַארג
 .נָאק ַא ןיא שעּפעד יד טגעלעגנײרַא עמהומ יד סָאה ,טלַאהגיא
 טימ ךימ טעּב יקצימָארק ,טסָאּפ רעד טימ טקישעגּבָא ןוא טרעװ
 .ױט גיצנאװצנואפניפ ךָאנ ןעקישסיורַא םהיא לָאז ךיא ,םיגונחּת
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 ףבעל ןייז ןוא ךלעג ןיימ ןעװעטאר ליװ ךיא ביוא ,לבור דנעז

 טקיררעג זױלּב ךיא ּבָאה ,םַארגעלעט יד טנעיילעגרטציא

 ןוא יקצימָארק ןעריסערעטניא טציא ףךימ ןָאק .ןעלסקא יד טימ
 טלָאװ יקצימָארק ןעװ ןערעװ ןעלאפרעפ סע געמ ,דלעג ןיימ
 ןעהילעג םהיא ּבָאְֹה ךיא הביס א רָאֿפ סָאװ ףילוצ ,טסואוועג

 ףימ וצ שדנעװעג טשינ לָאמַאכָאנ ךיז יאדוא רע טלָאװ ,דלעג

 ךיא ןעטסולרעפ ענייז ןענָארטרעּביײא רע לָאז ,תשקּב ַאזַא טימ
 "הרושמ עניטכיװ, ַא ,סנעגירעביא ,עניימ ךיא "װ ,גיהור ױזַא
 עגייז ןיא טסיירט ַא ןייז םהיא טעװ יז ןוא םהיא ףױא טראװ
 טרעפכורפ ,טסולג ץרמה רעייא ליפיוװ ,ךיז טהערפ ,ןעטסולרעפ

 -ָאפ רהיא בא רֶעּבָא ,טליװ רתיא ליֿפיװ ,רעדניק טרהעמ ןוא

 ןוש ,ןעבעלֿכ ,סע זיא ,ןעגראזעב ךייא לָאז ךיא ,רימ ןופ טרעד
 | .טייז רעיא ןופ ליפיג

 . ,רעבמעוועג ןעט-6 םצד ,טשרַארר

 ,עמתומ יד .ןערהאפוצ ןעמוקעג ךיא ןיִּב הירֿפרעדניא טנייה

 טרָאװעגּבָא ךימ טָאה ,ףירב ןיימ ןעמוקעב רעהירפ טָאה סָאװ

 ,אשראו ןיא

 יה סטװטע זיא עקלענַא .טכעלש טשינ זיא ווא; לּפ ןיא

 םוש ןײק ןיקצימארק ןופ ןיא טיש רעטצעל רעד רַאֿפ .רעגיה

 | ,גטשיג העידי

 :רעטרעװ יד טימ טנעגעגעּב ךימ טָאה עמהומ ץמירֲא יד

 ,טסוארעג טשינרָאג טָאה יז ??ןָאעל ,ןחעשעג "דיד טימ ןיא סָאװ;

 ,ךימ טָאה ט"הקנארק יד רעבָא ,קנארק ןעװעג ןיּב ךיא זַא

 רָאה ענײמ ןעגעז ,םעדרעסיוא .טגיגײּפעגסױא קרַאטש ,גיטנעק

 טשיג ףךיא טלָאװ סציא ,,ןעמיילש יד יב ןערָאװעג "ורג סוג

 ,טלַא ןהעוסיוא טלָאװעג

 קרַאטש טײצ עטצעל יד ךיז סטה עמהומ יד ךיוא רעבָא

 קעװא ךרעל ןיא ,טךיישוצ ךיז ןעבָאה רימ סג .טרעדנעעג

 עג הזה ןעמוקעגרָאפ -ףה"א ןיא זיא ךָאד ןוא ,טייצ גיגעװ ץנַאג

 .בעטש יד ןערָאלרעּפ טָאה טכיזעג רתיא ,גנורעדנערעפ עגיטלַאװ
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 3 רעגיגעװ ןערָאװעו ןיא סע ,טייהנעסָאלשטנע ןופ ענימ עגיד
 י-/פ ךיז טזָאל סָאװ ,סשטסע ךיז טלעסיירט םָאק רעד ,ךילגעוו

 ימי וצ וצ םעוקרעפמרא ךיז סרעה יז תעשּב ,ןעקרעמ סרעדנו

 7 טייקגיהורתא ס"ױרג טימ ּבָאה ךיא זַא א .רעטרעװ סמענ

 טְנעעַ .רימ .7 טָאה ,דנװעג רהיא הכמ ןעגערפ וצ ןעבױהעגגָא
 יורה :טייקגיצרעהנעפא רעכילגהעװעג רתיא םימ טרעפ

 "עג ןימ ךיא ּבָאה ,ןײטשַאה ןופ ןעמוקעג ןיפ ךיא זַא--
 ןוא טכעלש ףהָעו ךימ ףיא לתיפ רעּבָא טציא ,טוג רחעז טלהיפ

 .ימ יב אמתסמ ןױש טלַאה סע זא ,ןעכער ךיא
 ןעּבעגעגוצ יז טָאה םורַא טונימ א

 הירפרעדניא עלַא .טריזילַארַאּפ ןטרעװ רעװָאשַאלּפ  עלַא--

 טשיג טגױל סע רעּבָא .דנַאה עקניל יד טשינ ןיוש ךיא ריפש
 םעד ןופ ןעגנַאהעגּבָא ויא ץלַא םורָאװ ,םעד ןעגעװ ןעדייר וצ
 ,ןוצר ם"אר'ט

 םעדכָאנ .םעד ןעגעװ טדערעג טשינ רהעמ טָאה ױ ןוא

 ןיקצימָארק ןעפלעהרעפ וצ יװחא יװ ,ןעװעג-בשימ ךיז רימ ןעּפָאה

 ,טכירעג 8 רצ רךַאז יד ןעזאלרעד וצ טשינ ןעסָאלשעּב ןעּבָאה ןוא

 סהיא ןענָאק רימ ,סיװהעג .ךס א רההעז ןעטסָאק ונוא געמ סָאד םנח

 ןעלָאז ןײלַא רימ ןעדייס ,טָארקנַאּב ַא ןופ ןעװעטַאר רוה טשיג

 "עג טשיג רימ ןעבָאה סָאד רעּבָא ,םהיא בילוצ ןעריטָארקנַאב
 בָא :ןַאלּפ ַא טכַארטעגוצ ּבָאה ךיא ,ןעקלעגַא בילוצ ןָאש טרָאט

 ,ןינע ןייז ןיא קלָאס לעקיטש א ןעכַאמ סעװ ןעמ יװ ,םעד
 א ןיא ןשלדנאורעפ םחיא ָאד ןוא םײהַא ןעפורסיורַא םחיא ןעמ

 "רעפ ויא תמשנ עצנַאג ןיימ זַא ,תודע'נא ןיא טָאג ,רעציזטבסוג
 "קצימָארק רע וַא ,קנַאדעג ןײא םעד ריב ןערָאװעג טרעטיצ
 .רשַּבֲא , ץעקלעגא ךופ טגהַאג ןעגיפעג רעדיװ ףיז םיראיוא טצװ

 .סיוא ןעסָאלשעב ךיא ּבָאה ,רעצנַאג ַא ןייז לָאז ןברק רעד ידפ
 ֶפ

 ,לרעעעב-טפיג סָאד .ךיוא ןטקנירטוצ
 תֹּכנ ןעמתומ רעד ןָאטשג גערפט א ךיא בָאה םסעדכַאנ

 צ

 ןערעװ טרימרָאפניא ףךילרהיפסיוא ץנַאג רימ "/ טָאװ .ןץעקלענַא

 וװ ,טקרעמעפ ףױא ריס יז טָאה ןרעדנַא ןעשיװצ ןוא רהיא

 .ןערָאװעג םואס ןיא ךוא טרעדנערעפ קראטש ךיז טָאה עקלענַא
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 טגצטתעװעג רתעלכָאנ רימ טֶטה ,"עכרעװ עגיזָאדיד טרעהרעד
 ףימ דנַאטשמיא טשינ ןיוש ןיא ךַאו ןייק .רהיא רַאפ ץרַאה סָפד
 ,רהיא ןופ ןעכיײרוצבָא

 .טלעװ רעד ןיא ןעועװ עטסרעײט סָאד רימ רַאֿפ זיא סָאד
 ןיק ןערהָאּפסױרַא טלָאװעג טנייה ךָעג וליפא ּבָאה ךיא

 ,ךיפ ךיז טלהיפ יז זַא ,טנָאועג טָאה עמהומ יד רעּבִא ,וָאשָאלּפ
 ףיא יװ יזא ,אשרֲאו ןיה ןעגיטכענרעּביא ' טצעװ רעגירעד ןוא
 "נול ַא ףיױא קנארק ןעװעג ןיִּב ךיא זַא ,טגאזעגסױא רהיא גָאה
 .,ןעּבילּגרעפ ענשימוא זיא יז זַא ,דשוח יז ךיא ןיּג ,גנודניצנָא-ןעג
 .רעטעװ טכעלש אזא ןיא ןערהָאפ ןעפרַאדעּב טשיג לָאז ךיא ידּכ

 יי .הירפרעדגיא ןופ ךָאנ טנעגער סע
 ..סיורא ןעגנולעג טשינ טנייה רָאג ןנוא טלָאװ ,סנעגירעגיא

 ',ךילנײשרהַאװ ,רימ ןעלעװ דנעװָא ןיא ןעגרָאמ ןוא ,ןערהָאפוצ
 .חז רימ ,טרעדָאפ ןיגע סיקצימָנרק ,ןײרַא געװ ןיא ןעזָאל ךיז
 ,טטקטװדש'נצ טימ ןעכַאמּבָא ןעמ זומ ןעגרָאמ ךָאנ .ןעלייאוצ ןעל
 ,ןיהא רעכיג סָטװ םהיא ןעקישקעװַא ןוא

 טרעגונעװָאב ןעט-/ םעד

 ..ָאלּפ ןייֵק ןעמוקעג רימ ןענעז דנעװָא ןיא רעגייז ַא ןעּביז
 טָאג ,ןיוש ןעפָאלש עלַא ןוא טכַאנ עּבלַאה ןיוש זיא טציא .ווָאש
 טָאה יז תעשּב ,טגערעגפיא טשינ ךיז טָאה עקלענַא !ןעקנַאד וצ
 -רעפ ַא לעטיּב ַא רימ ֹוצ סױרַא ןיא יז ,רימ טימ טנעגעגעּב ךיז
 .,ןעגױא ןערהיא ןיא ןעגעלעג זיא קערש ַא טיפע ןוא ,עטמעש
 יירפ יז ןעגעגעגעב וצ ,טרָאװ ַא ןעגעגעג רימ ּבָאה ךיא רעּבָא
 ןעטכעג טשרע ךיז ןעטלָאװ רימ יװ טקנוּפ ,ןעגנואווצעגנוא ןוא
 .יװצ םולש םעײנ א ןופ זמר ןעדעִי ןעדיײמסױא ןוא טנעגעווג
 ,טייקֿכילרעיפ רעגירעּביא רעדעי ןופ ןוא הליחמ ןופ ,ונוא ןעש
 .רפד ליטש ךימ ךיא ּבָאה ,ןהעורעד רָאנ יז ּבָאה ךיא יװ דלַאּב
 ףילהערפ טעמּכ ןוא חנעה יד ןקגױצעגסױא ,רהיא וצ טנהענ
 :ןעירשעגסיוא

 פי ןיוׂש ךימ ּבָאה ךיא ,עקלענַא ערעייט ,וטטכַאמ סָאװ --



 01 ףעניולג ַא ןאָש

 ןיימ רעטעּפש ףיוא טגעלעגּבָא ּבָאה ךיא זַא ,ךייא ךָאנ טקנעּברעפ

 .העיסג-םי טטנַאלּפעג

 ויא ךיז ןעסירגַאּב ןימ ַאזַא זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאּב טָאה יז

 קיטש א ךיוא גיטיײצֿפײלג ןוא םולש ןופ ןעֿכײצ ַא טייז ןיימ ןופ

 טכיועג רהיא ףױא ,הור רהיא ןערעטש וצ טשינ יִּבַא ,שפנ-תריסמ

 ןוא ,טרהירעב קיטלַאװעג יז טָאה טָאד זַא ,גיטנעק ןעװעג זיא

 ןענָאק ךיז טעװ יז יצ ,ןעקָארשעג וליפַא ןיוש ךימ ּבָאה ךיא

 טשינ טָאה ןוא ןגָאז סיּפע טלָאװעג טָאה יז ,ןעשרעהַאּב טכער

 ךיא .ױגַאה ןיימ ןָאטעג קירד ַא טסעפ זילב יז טָאה ,טנָאקעג

 .ןעגייװעצ ךיז טעװ יז זָא ,טגיימעג בָאה

 דלַאּב ּבָאה ןוא וצרעד טזָאלרעד טשינ בָאה ףךיא רעּבָא

 : ןָאט ןעבלעומעד טימ ןעדייר ןעמונעג

 -עג ןיוש ויא ּפָאק רעד !טערטרָאּפ ן'טימ זיא סָאװ .,וג--

 !רהָאװ טשיג ,ןערָאפעגקעװַא טזיב וד תעשּב ,טגידנערעפ ןעװ

 טוומעג ךָאד יז טָאה ,גנוגערפיוא רהיא ףיוא טקוקעג-טשיג

 סעג םיניא לייוו ,ראפרעד סרעדנוזַאב ,ןָאט ןיימ וצ ןעסַאּפוצ ךיז

 ורעטומ ההיא ןוא עמהומ יד טשימעגנײרַא ןיוא ךיז טָאה ךערּפש

 ֿבָאה ךיא סָאװ ,ץלא .טגעמָאמ רעטשרע רעד רעּבירַא זיא יוזא

 "ייונעגעג ערעזנוא ןעגרָאּפרעּפ וצ ,וצרעד טגיונעג טָאה ,טגָאזעג

 ךשמ ןיא לָאר ןײמ ןופ סױרַא טשינ ןיּב ףיא ,ןעלהיפעג עגיס

 ןופ זַא ,טריּפשעג טוג ּבָאה ךיא םגה ,דגעװָא ןעצנַאג םעד ןופ

 סנעּפָארט ערעװש ןעטָארטעגסױרַא רימ ןענעז גנוגנערטשנָא סיורג

 טֿכַאװשַעגּבָא רהעז ויא םזינַאגרָא ןיימ .ןערעטש ןי'פיוא סייווש

 ןוא טייהקנַארק רעטּבעלעגרעּביא גנַאל טשיג רעד ןופ ןערָאװעג

 ידנעוָא םייּפ .ערעווש ַא רהעז ןעװעג וצרעד ךָאנ זיא עגַאל ןיימ

 "עג טּפַאשיײרט ןוא טייקגיהורגוא םיורג טימ עקלענַא טָאה טיורב

 יד יב רָאה עירג עניימ ףױא ,טכיזעג סַאלּב ןיימ ףױא טקוק

 ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןענַאטשרעּפ ,םיוא-טהעז ,טָאה ןוא ןעפיולש

 םייהקגארק ןיימ ןעגעװ רעּבָא ,ןעגָארטעגרעביא ןוא טבעלעגרעביא

 ןוא ןָאט ןעכילהערפ ַא טימ טעמּכ טלהעצרעד והיא ףיא ּבָאה

 רהיא ףוא ןעקוק וצ טשיג טערַאטסעג ךימ ךיא ּבָאה ייברעד

 ,ןעלהיפ וצ רהיא ןעבעג טשיג טימרעד ןוא רוגיפ רעטרעדנע רעש
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 . ןײרַא ךימ טפרַאװ סָאװ ,גנורעדנערעפ עגיזָאדיד קרעמעּב ךיא זַא
 | ,רעדיוש ַא ןיא

 רימ ויא ,טגידנעעג טעמּכ ןיוש ךיז טָאה דנעװָא רעד זַא
 .גֹוא טשינ ךימ בָאה ךיא רעּבֶא ,ןערָאװעג טוג טשינ גנולצולּפ
 ןיולּב ןעגיוא עניימ ןיא טנעיילעג טָאה עקלענַא ןוא ,ןעּבעגעגרעט
 ןיב ךיא זַא ,סָאד ךיוא ןוא טייקנעּבעגעגרעּביא ןוא טפַאשיירט
 .עגַאל רהיא טימ ןערָאװעג םולש

 ךרוד טמירַאװרעד טרעװ יז זַא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע ןוא
 טנָאקעג תמאַּב ךימ ךיא ּבָאה טציא ,עביל ןיימ ןופ רעייפ םעד
 טימ ןעטכיולעּב לָאמַא טימ ,ךלַאּב ּבָאה ךיא לייוו ,ןעמהענרעּביא
 ןעוועג טליפעגנָא ןיא סָאװ ,וױה סָאד ןייש ןעֿכילהערפ ןעלעה ַא
 ײס ןוא רעטומ סעקלענַא ייס ןוא .הרוחש-הרמ ןוא טעמוא טימ
 .גירעהעג יװ ,ןעצַאשּבָא טנָאקעג סע ןעּבָאה עדייב--עמהומ יד
 עטשרע יד טָאה ,טֿכַאנ עטוג ַא ןעשנואװעג יז ּבָאה ךיא תעשּב
 : ןָאטעג גָאז א

 .ןערהָאפ וצ ןעמוקעג טויב וד סָאװ ,ןעקגַאד וצ טָאג--
 .המשנ רעד ףיוא ןערָאװעג רעֿכילהערפ דלַאּב זנוא זיא סע

 ןוא דנַאה יד טקירדעג ךילדניירפ רימ טָאה עקלענַא ןוא
 ; טגערפעג

 :ןערהָאפקעװַא טשיג לענש ױזַא ןיוש וטסעװ טציא--
 .ןערהָאפקעװַא טשינ ללּכ ךיא לעװ טציא ,עקלענַא .,ןייג--
 ךיא לייװ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ קעװַא לענש ןיגנ ךיא ןוא

 ןופ ןייזטסואוועב סָאד .טכַאװשעגּפָא רעװ ךיא ןַא ,טלהיפעג ּבָאה
 ןעגיזָאדמעד ןיא טעשטומעגסיוא יװַא ךימ טָאה קילגמוא ןיימ
 עקשטיניילק ןַאהרַאפ .טקיטשעג ךימ ןעּבָאה ןערהערט זַא ,דנעווָא
 יד יה ,טרעװ רהעמ ןעּבָאה ןוא רערעוש ןענעז סָאװ ,תונּברק
 ,עסיורג

 ,רעּבמעװָאנ ןעט-12 םעד

 רתיא ,ןעקלענַא ןעמרישעב לָאז טָאג .רענוד ַא יװ ,ןעּפָארטקג ןנוא טָאה עפָארטסַאטַאק יד !טשינ ןיוש טּבעל יקצימָארק
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 רימ ןעבָאה טנייה .ןרעגרערעפ טשינ 627 ךרוד ךיז לָאז דנזעג

 יע זיא יקצימָארק וַא ,העידי רעד טימ םַארגעלעט ַא ןעמוקעּב

 - "געג ךיז טָאה רע ןוא םיקסע עניימעג ןיא ןערָאװעג טגידלוש

 ךיא ,הסיפת ןוא תופרח ןעדיימוצסיוא ידּכ ןעּבעל סָאד ןעמ

 טשיג ןפוא םושב רעּבָא ,םהיא ףיוא טֿפירעג ץלַא ךימ טלָאװ

 רָעבָא ,ײרּפ זיא עקלעגַא !טשינ ןוש טּבעל יקצימָארק ...סָאד

 ,הָעש עֿכילטע ןיוש !ןעגָארטרעּביא ץלַא סָאד יז טעװ יװַא יװ

 לָאד וַא ,ךז טֿכַאד רימ ןוא ,סָארגעלעט יד ץלַא ןעייל ךיא

 ףגה ,ןגױט עניימ טשיג ץלַא ךָאנ בױלג ךיא ןוא ,םולח א זיא

 ,קסוָאטסַאװכ ןעבירשעגרעטנוא ךיז טָאה םָארגעלעט רעד ףיוא

 "א טָאד זַא ,ץיטנַארַאג עכילגינעג ַא רימ רָאפ זיא טָאד סָאװ

 .רמא נא
 יטלוקעטש טיקצימָארק זַא ,טסואוועג ךיא ּבָאה ךילטנעגייא

 רש8 ךימ ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןעגידנע טֿכעלש ךיז ןעלעװ סעיצ

 רעלענש ַאוַא ןייז לז ףֹוס רעד זַא ,טלעטשעגרָאפ טשיג ןפוא

 טשינ ןעניז ןפיוא וליפַא סע ויא רימ !ןיינ .רעשיגַארט ָאזַא ןוא

 יעגֿפױא יװַא העידי עגיזָאדיד ןימ טָאה רעּבירעד ןוא ,ןעמוקעג

 ברא ,םָאק ןרעּביא רעמַאה ַא טימ ּפָאלק ַא יװ טקנופ ,טרעדור

 לָעװ ךיא זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןערעװ עגושמ טשינ ָאד לעװ ךיא

 -לָאהעגסױרַא ךָאד טהיא ךיא ּבָאה לָאמ ןייא ,ןעטלַאהסױא ץלא

 ,טַאקָאװדַא'גַא טקישעג םהיא ךיא ֿבָאה ,רעדיוו ,גנַאל טשינ .ןעפ

 .ןייר ויא ןעסיװעג ןיימ זַא ,סע טסייה

 ןעצנַאג ןופ ּבָאה ךיא ןעו ,טייצ ַא ןעװעג זיא סע ,תמא -

 ךָאנ ויא רַאּפרעד יקַאט ןוא ,ןעּברַאטש לָאז רע ,טלָאװעג ןעצרַאה

 ,םעלא םעד , ףיוא טקוקעג-טשינ סָאװ ,טסניררעפ ןיימ רעסערג

 רעד ויא ָאד ןוא .ןעװעטַאר וצ םיא טהימעב ךימ ךיא ּבָאה

 .אקוד רָאנ ,ןעגנוהימעב עניימ גילוצ טשינ ןעמוקעגרעטנוא טיוט

 ךיא ,ךַאז ענדָאמ ַא !יירפ זיא עקלענַא ןוא ,סיעֿפהל ףיוא ייז

 "ראד טשינ ץלַא ךָאנ ךיא בױלג רעּבָא ךָאד ,ץלַא סע סייוו

 .יטייצכיילג רָעּבֶא ,שנעמ רעגיטייז א ןעוועג רימ זיא יקצימָארק

 -ָאריד .ןעפעל ןיימ ןיא העינמ עטסערג יד ןעוועג ךיױא רע ויא

 יא סע טסײה ,ןערָאװעג טגיטייזעב טציא ןיוש ויא העינמ עגיז
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 ךָאד ןוא ,גערב ַא ןהָ ןוא ףוס א ןהֶָא ןעהערפ ךימ ןָאק ךיא
 ןעגָארמעד וצ לי ,רַאפרעד רשפא ,טשינ סיּפע ךיז טהערפ
 .עקלענַא רַאפ קערש ןופ להיפעג ַא טשימעגוצ זיא להיפעג
 רעטשרע ןיימ זיא ,עמַארגעלעט יד ןעמוקעּב ּבָאה ךיא יװ ךלָאב
 טעוװ יױװַא יװ !ןעקלענַא טימ ןייז טעװ סָאװ :ןעװעג קנַאדעג
 יז !ןעמרישעּב יז לָאז טָאג ?העירי עגָאדיד ןעבעלרעּביא יז
 עגַאל רהיא ייּב רעּבָא ,ןעשנעמ ןעגיזָאדמעד טבילעג טשינ טָאה
 .קעװַא ,ןַאלּפ ַא ןעלאפעגנייא זיא רימ ,ךילרהעפעג העידי ַאזַא ןיא
 ףענַאד ןופ יז ןערהיפוצ

 .עלעט יד ןעּבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ סָאװ ,קילג ַא ךָאנ
 .לָאז ןיא טשינ ןוא רעמיצסע ןיא טשינ ,רעמיצ ןיימ ןיא סַארג
 ןעשרעהעב טנָאקעג טרָאד ךימ ךיא טלָאװ יצ ,טשינ סייוו ךיא
 רימ ףיוא ןעקרעמעּב ןעגָאק טשינ לָאז רענייק זַא ,ליֿפױזַא ףיוא
 ךָאנ ךיא ּבָאה טייצ עסיוװעג ַא העידי רעד ןופ קורדניא םעד
 וצ ןירַא ךיא ןיּב םעדֿכָאנ ,ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ ץלַא
 .צט יד ןעויוװעג טשינ ךיוא רהיא בָאה ךיא רעּבֶא ,ןעמהומ רעד
 | ;טגָאזעג זולּב ּבָאװ ךיא .סַארגעל

 .ָארק ןעגעװ הרושּב עטכעלש א רהעז ןעמוקעּב ּבָאה ךיא--
 ,ן'יקצימ

 .טגערפעג יז טָאה--!ןהעשעג זיא סָאװ !סָאװ--
 ,עמהומ ,טשינ רעּבָא ךיז טקערש--
 .?ָאי , ךיז ףיוא סעצָארּפ 8 ןיוש טָאה רע ,סָאװ--
 ,סעצָארּפ ַא ָאי טָאה רע ,טסייה סָאד ,..רעגרע ךָאנ ..,ןייג--

 | .'טּפשמ םהיא ןעלעװ ןעשנעמ טשינ רעגָא
 .ןערָאװעג סַאלב רעייז ןיא עמהומ יד
 | ? ןָאעל ,וטסדער סָאװ--
 יד זַא .טַארגעלעט יד ןעזיועב רהיא ךיא ּבָאה טלָאמעד

 .טגָאזעג טשינ טרָאװ ַא יז טָאה ,טנעיילעגרעּביא יז טָאה עמהומ
 ןענַאטשעג זיא סע ּואְװ ,לעקניװ םוצ ןעגנַאגעגוצ רָאנ זיא יז
 ,הינק יד ףיוא טזָאלענּבָארַא טרָאד ךיז טָאה ןוא גנוציירק יד



 ףעיולג ַא ןהָא
508 

 א ןעשטפעש ןעמונעג ןוא טכיזעג סָאד דנעה יד טימ טקעדעג

 .הליפּת
: 

 יטגָאזעג ןוא ןענַאטשעגפױא יז זיא םולַא עליו א ןיא

 שממ הרושּב ַאזא זיא ,עגַאל ףהיא ןיא ,ןעקלעגַא רָאפ--

 ?ןעמ טוט סָאװ ,טיוט א

 "עב טשינ טעװ יז ןמז-לּכ ,ןעסיוו טשינרָאג רָאש יז--

 | | .ןרעגנַאװש רהיא ןופ ןערעװ טיירפ

 -עװ ןעדייר ןעלעװ עלַא :ןעטיהּבא יז וטסעוו יוזא יװ---

 וטסעװ יוזַא יװ יןעּבײרש ןעלעװ ןעגנוטייצ יד ןוא ,םעד ןעג

 +ןערגעטשמוא עניױזַא יב ןעטיהּבָא יז
' 

 ןַאהרַאפ - ,ןעפורעגנָא ףימ ךיא בָאה--,עמהומ  ערעייט--- |

 ןעכַאמּבָא ןוא רָאטקָאד ַא ןעפור ףרַאדעּב ןעמ .לעטימ ןייא זיולּ

 וצ ,ץעגרע ןערהָאפקעװַא ףכיּת ןעסייה רהיא לָאז רע ,םהיא טימ

 "עגקעװא ,רעגייטש ַא ,ײז טלָאװ ךיא ,ונװעג סָאד ןרעסעברעפ

 ךיא ואװ ,םױר ןייק ץעגרע רעטומ רעד טימ ןעמַאזוצ טרהימ

 ךיא טלָאװ טרָאד ,זיוה ןעגייא'נָא ,טסואוועב זיא ךייא יװ ,ּבָאה

 רהעו סָאד ֹויא ָאד .תועידי עלַא יד ןופ ןעטיהּבָא טנָאקעג ײ

 ףעסיװרעד ךיז טעװ טּפַאשרעניד יד ןעװ ,ךָאנ טרפב ,רעווש

 רהיא ןיא ןערהָאפוצקעװַא ךילגעמגוא ךָאד זיא סע רעּבָא--

 ?עגַאל
 | 

 - ןעגָאז רָאטקַאד רעד ןש טעװ סָאד .טשיג סייוו ךיא---

 | ,טמיטשעגנייא טָאה עמהומ יד
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 וליפַא טריּפש ןוא טּפָאלש עקלענַא ,..טכַאגייּב טעּפש ןיא סע

 ויא סע גנורעדנע'נַא רַאפ סָאװ ,טרַאװרעד  רהיא סָאװ ,טשינ

 גהרעדנערעפ יד רהיא לָאז ..ןעּבעל רהיא ןיא ןעמוקעגרָאפ

 סָאד זיא רשפא ,טגיררעפ סע טָאה יז !החונמ ןוא קילג ןענגייומ

 !טמָארַאּברעד רהיא רעביא ךיז טָאה טָאג זַא ,זייוועב ַא

  .העגמעװָאג ןעט-13 םעד

 הירפרעדניא .ןערָאװעג טרעטשוצ ןענעז ןענַאלפ עניימ עלַא
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 ןעקלענַא טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ןוא רָאטקָאד רעד ןעמוקעג זיא
 םוש ןייק ןָאק סע וַא ,ןעדלָאמעג שירָאגעטַאק רע טָאה ,טכַארטעּב
  טסכעה ויא עזייר ַא זַא ןוא עזייר ַא סיּפע ןעגעװ ןייז טשינ דייד
 -רַאפ זיא טפַאשרעגנַאװש והיא ןיא ,ןץעקלענַא רַאפ ךןךילרהעפעג
 .עהוצסיוא זיא סָאר גָאטהעװ ַא רַאפ סָאװ ,טקעפעד ַא סיּפע ןַאה
 .ָארג ןימרעט רעדעי ןעכלעװ ןיא ,ןושל ןעלעיצעּפס םעד ןער
 .רעד ּבָאה ךיא .ןעזעוו ןעטּבילעג ןערעיײט םעד טױט טימ טעיז
 טרעפטנעעג טָאה רע ןוא ,עגַאל רעזנוא רָאטקָאד םעד טרעלק
 יד ןעלהעוועצסױא רעכיילג ןיא תונּכס ייװצ ןופ זַא ,ףיורעד
 | | ,ערעכַאװש ןוא ערענעלק

 ,רעגמעװָאג ןעט-18 םעד

 ןיא .ןעגנוטייצ עגיטכענ יד טקוקעגרעּביא ךיא בָאה טגייה
 .צימָארק ןענעװ סעמַארגעלעט יד ןענופעג ןיוש ךיא ּבָאה ייווצ
 .ָאװעג טקישעגוצ ןענעז סעמַארגעלעט עקיזָאדיד ּבױא ,טיוט סיק
 טייז ןייז ןופ סע זיא ,ןיקסװָאטסַאװֿכ ןעגני םעד ךרוד ןער
 ןעהעג יז .ץלַא ןופ ןיוש סייװ טּפַאשרעניד יד .תענושמ ַא שממ
 סָאװ ,טושפ ךיפ שודח ךיא זַא ,רע'מינפ ענױזַא טימ םורַא
 ןעװעג יז זיא גָאטימ םוצ .טקרעמעּב טשינ סע טָאה עקלענט
 .עג רָאטקָאד רעד סָאװ ,סָאד ,ךילהערפ ןוא טגעלעגפיוא רהעז
 טיקצימָארק .רעגיטומ ךימ טכַאמ ,דנַאה רעד רעטנוא ךיז טניכ
 ןָאק רעּבירעד ןוא ,רָאטקָאד םעד טשינ ללּכ טריסערעטניא טיונ
 .ךָאש ןיא ןעליּפש יז ןעגרעל ןוא ן'עקלענַא טימ ןעלציװ ךיז רע
 סעקלעגַא גנולפייווצרעפ ןיא ןײרַא ךימ טגנערּב רעָא רַאּפרעד
 ,גיטעמוא רעטומ רהיא טרעוו ,ךילחערפ עקלענַא טרעוװ ,ועטומ|
 ןעפרַאש ַא טֿכַאמעג גנַאל טשינ רהיא ךיא םָאה טעד ּבילוצ ןואי
 : ,ףרואוורָאפ/

 .ףעגמעװָא: ןעט-14  םעד'

 .קָאד ם'נופ הצע רעד טול ,אשרַאװ ןיא ןענעז עלַא ריב
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 ןופ ןערהָאּפסױרַא זומ ךעמ זַא ,טגָאזעג ן'עקלענַא ןעמ טָאה ,רָאט

 רֹעװ רעד .ןעכַאמרעּביא סיּפע טרָאד זמ ןעמ לײװ ,וָאשָאלּפ

 רעּבָא ,טכעלש זיא רעטעװ סָאד ,טרעטַאמעגסױא קרַאטש יז טָאה

 ,טרָאד ןופ ןערהָאפעגרעּבירַא ןענעז רימ סָאװ ,ןטדירפוצ ןיִב ךיא

 ּבוטש ןיא .טּפַאשרעניד רעד ןיא רעכיז רהעמ ךיא ןיִג ָאד חמחמ

 ,רעדליב יד סױא-טקַאּפ ןעמ לײװ ,גנונדרָאנא לעקיטש ַא זיא

 עקלענַא .םיור ןופ ןערָאװעג טֿכַארּבעג גנַאל טשינ ןענעז סָאװ

 ךיא ןוא רעדליפ יד ןעטכַארטעּב יז ליוװ ךָאד ,רימ וליֿפַא זיא

 יא ,טגָאזעג היא ּבָאה ךיא .ןעגנורעלקרעד עכנַאמ רהיא ףיִג

 ,םיױר רעביא רערהיפ רהיא ןייז--זיא םיורט רעטסּביל עמַאס ןיימ

 .טעמוא'נַא טיפע טימ טרעפטנעעג רימ יז טָאה ףיורעד ןוא

 טכַאד רימ רעּבָא ,םיור ןופ רעטפע ךױא טֿפַארט ךיא--

 .ןייז טשיג לָאמנײק טרָאד ןױש לעװ ךיא זַא ,ךיז

 הָאטהעװ ןופ טסערּפעגנעמַאװצ רימ ךיז טָאה ץרַאה סָאד

 ןוא ,להיפעגרָאפ ַא רַאפ וליּפֲא ,ץלַא רַאפ ךימ קערש ךיא לייוו

 יהרושּב עטכעלש א סיּפע ןהעו וצ טיירג ךיא ןיִּב טרָאװ ןעדעי ןיא

 יטרעפטנעעג ךילהערפ רהיא ךיא ּבָאה ךָאד

 טסעװ וד זַא ,ההטבה עכילרעייפ ןיימ ריד ביג ךיא--

 ,ןעכיגגיא וליפַא ןוא ןיהַא ןערהָאפ

 ךיז טסַאּפ רוטַאנ סגנעשנעמ םעד יװ ,ךַאז עכילרעדנואוו א

 יטשינ :טֿכער ערהיא ןיא ןײרַא-טערט ןוא ענַאל רעדעי וצ וצ

 יא עגיײמ ײװ ,רימ ייּב טנעֿפעררעפ עקלענַא ןיוש זיא גידנעליוו

 ,םוטנעגייא ןיימ יװ ,ּבָא יז טיה ךיא

 "עג סוג ןעּבָאה רימ ןעװעג טכערעג יא רָאטקָאד רעד

 ,סנעטשרע .אשרַאװ ןייק ןערהָאפעגרעּביא ןענעז רימ סָאװ ,ןָאט

 -93 ,טנעטייװצ ,ןוא ףליה ןעמוקעב טלייל רהעז ָאד ןעמ ןָאק

 . סָאד ֹויא ָאשָאלּפ ןיא .טסעג ןייק ןעמהעגפיוא טשינ ןעמ ףרַאד

 יוקעג דלַאּב ןעטלָאװ ,ףרָאד א ןיא יװ ,ןיהַא .ןעוועג ךילגעמנוא

 .ןעּפיל יד ףױא טרָאװ-טסײרט ַא טימ עטנַאקעּב ענעדישרעפ ןעמ

 -'תורוס ןימ ַאזַא טפאשעג וָאשָאלּפ ןיא ךיז טָאה  ,םעדרעטיוא

 יו ןעבעגוצוצ ,קשח ןײמ זַא ,ערעפסָאמטַא עבירט ןוא ץעלש



508 
 .שטיוועקנעש קירנעה

 ףרַאש ןעפרָאװעג ןיױלּב ךיז טלָאװ ,ןָאט ןעכילהערפ ַא ןעסעומש
 | ,ןעגיוא יד ןיא

 ,רעּבמעוװָאג ןעט-19 סעד

 ײז טָאה יװַא "װ !סָאװרַאפ !ןהעשעג סע זיא ױזַא יו
 ,טשינ תמאּב סע העטשרעפ ךיא !דשח ַא ףיוא ןעלַאפ טנָאקעג
 -צולּפ עקלענַא טָאה קיטשירפ םייּב טנייה ,יװַא סע יא ךָאד ןוא
 ןעדעי טָאה יז יװ םעדֿכָאנ ןוא ןעגױא יד ןעגיוהעגפיוא גנול
 :ןעפורעגנָא ךיז יז טָאה ,טְקוקעגְנָא ףרַאש זנוא ןופ

 רימ רעּבָא ,סנױזַא ןיא סָאד סָאװ ,טשינ העטשרעפ ךיא--
 | ,רימ ןופ סיּפע טלַאהעּברעּפ רהיא זַא ,,טגייש

 .ומ סעקלענַא ןוא סַאלּב רעװ ךיא זַא ,טלהיפעג ּבָאה ךיא
 ףיז טָאה ןערָאלרעּפ טשינ ,ןערָאלרעפ ןעצנַאגניא ךיז טָאה רעט
 :טגָאועג טָאה יז ןוא עמהומ עּביל עטוג יד רָאנ

 ,ןעגרָאּברעפ עלַא רימ ןעּבָאה רעהַא זיִּב ,,סי יעג ,ס"וועג -
 רימ ןעלעװ רהעמ רעֶּבָא ,עלערַאנ ַא רַאֿפ ךיד ןעטלַאה רימ זַא
 זַא ,טגָאזעג ןעטכקג רימ מָאה ןָאעל .טימרעד ןעקיטש טשינ ךיז
 לייוו ,ךָאש ןיא ןעליּפש ןענרעלסיוא טשינ לָאמנייק ךיז טסעװ וד
 :י ,סעיצַאגיּבמָאק עכנַאמ וצ גיהעפ טשינרָאג טזיּב וד

 .ץּב ףּכיּת ךימ ךיא ּבָאה ,רעטרעװ עגיזָאדיד טרעהרעד
 ןעכַאל ןעמונעג ןוא עמעט רעגיזָאדרעד טימ טצונעּב ךיז ,טשרעה
 ךָאד ,עטגיהורעּב ַא יװ טעמּכ קעװַא ןיא עקלענַא .ןעסַאּפש ןוא
 ןעצנַאגניא ןעגנולעג טשינ ויא זנוא זַא ,רעליז ןעוועג ךיא ןיב
 ףהיא טָאה טייקכילהערפ ןיימ ןוא דשח רהיא ןעלצלָאװעצסױא
 | ,עטכַאמעג ַא יװ ,ןעזייווסיוא טנָאקעג

 ןעבָאה רימ ,רָאטקָאד רעד ןעמוקעג זיא גָאט ןעּבלַאה ֹוצ
 .קָאד רעד ןוא ,ןחעשעג זיא - סע סָאװ ,טלהעצרעד דלַאּב םהיא .

 ,טסייה סָאד ,ענעגייא סָאד טרזחעגרעּביא לָאמַארעדיװ טָאה רָאט
 - ----: .תמא ןעצנַאג םעד ןעגָאז רהיא זומ ןעמ זַא

 יורפ---,טגָאעג רע טָאה--,ךילריטַאנ ץנַאג ךָאד זיא סע--
 ײז לײװ  ,ןעגיהורנואעב קרַאטש ןעּביױהנָא ךיז טעװ אקצימָארק



 .9 .ןעגיולג א ןהָא

 .טעװ טלָאמעד ןוא ,ןַאמ ןופ ףירּב ןייק ןעמוקעב טשינ טעװ

 - .עטסגרע עמַאט סָאד ןעגיז ץפיוא ןעמוקֿפױַא רהיא

  שיקגיהורגא יז וַא ,טקרעמעּב םהיא ךיא בָאה ףיורעד

 | ,הרושּב רעגיזָאדרעד וצ ןעטיירגוצ יז טעװ אפוג

 .ײגוא ערעגנעל ַא רעּבָא---,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה-- ,ָאי--

 ,ןעריּבעג וצ םוינַאגרָא םעד ןעטיירגצ טֿפעלש שעװ טייקגיהוד

 רהיא סע טעװ ןעגנוגנידעּב עגיטסגיג ייב וליפֲא סָאװ ,דגיק סָאד

 ' ,ןעמוקנָא טייל טשינ ךיוא

 טּברַאטש ץרַאה סָאד רעּבָא ,טכערעג יא רע זַא ,ךילגשמ

 יד ךױא ןוא ,ץינערג ןייז טָאה ץלַא ,דחפ ןופ בָא שממ ףימ

 ךי טלעגנַאר רימ ןיא .ץינערג רהיא טָאה טייקטסיירד עכילשנעמ

 ,םיטש רעד רַאפ ארומ בָאה ךיא ןוא ,סעד ןעגעג גיטלאוועג סיּפע

 יש ןעּבָאה רעּבָא ןעמַאד יד '!ןיינ; :רימ ןיא טרער טָאװ

 ךיא .תמא ןעצנַאג םעד היא ןעגָאז וצ ןעסָאלשעּב יװ טעמּכ

 "עג טשינרָאג ּבָאה ךיא ,ןעּבעלֿפ .ןירעד ןעשימ טשינ ךימ  ליוװ |

 רעּבָא ןעקערש ןענעק ךיז טײװ יװַא לָאז שנעמ א זַא ,טסואווי

 - .ןעקלענַא ןעגעװ סיּפע ךָאד ךיז טלעדנַאה סע!

 .רעּבמעװָאג ןעט-16 םעד-

 טָאה דנעװֶָא ןיא רעּבָא ,טוג ןעװעג זיא דנעװָא ןזיב

 =! טגָאזעג ךָאד ךיא ּבָאה ,ץרוטשטולב ַא ןעכָארּבעגסױא גנולצולּפ

 -עגניא טציא טָאה עקלענַא .טַֿאנ עּבלַאה ךָאנ רעגייז ַא יירד

 "יונ סע זיא היא רַאפ .זומ ךיא ,גיהור ןייז זומ ךיא .טלעמערד

 - +יֹוְמ ךיא ןערילרעפ טשינ ךיז לָאז זױה ןיא ץימע זַא גיט |

 ,רעּבמעװָאג ןעט:17/ םעיוי

 רָאירעֿפ רעטשרע רעד זַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד ---

 ּו סֶע טסיײה סָאװ ,לַאמרָאנ ךיז טלעקיװטנע טײהקנַארק רעד ןופ

 א 6 " /  +ןעּברַאטש טעװ יז זַא ,לָאמַא טשיג סע טסייה
=. 

 זרע יד ןיא זַא ,טגָאז ןעמ .עסיורג ןייק טשינ זיא ץיה יד



 ,שטיוועקנעש קירנעה 510

 / רהיא יב ןיא עקלענַא .יזַא גידנעטש סע זיא געט ייווצ עטש
 -וצ ןעצנַאגניא זיא יז ןַא ,זיולּב טריּפש יז ,ןייזטסואווע ב ןעלופ
 .קָאד רעד .טשינ יז טָאה םירוסי ןייק ,טכַאװשעגּבָא ןוא טרעדור
 ןָאק רוטַארעּפמעט יד ןַא ,ןעװעג הרתמ רעּבָא זנוא טָאה רָאט
 .רַאטש ןעמוק ןעלעוו טלָאמעד ,דַארג גיצרעפ זיּב ןעּביוהפיוא ךיז
 טָא ...ןערעוו ןעלָאװשעג ןעלעװ סיפ יד ,תושלח ,ןעגָאטהעװ עק
 ..ןעכָארּפשרעּפ זנוא טָאה רע סָאװ

 !טלעװ רעד ןופ ףוס ַא ךיוא ןעמוק ןיוש לָאו |

 ,רעגמעוװָאג ןעט-18 םעד

 "ףַאװ ךיא .ןעװעג טשינ רהיא ייּב ךָאנ ךיא ןיב רעהַא זיב
 קערש ךיא לײװ ,ןײרַא טשיג העג ךיא רעּבָא ,רעמיצ רהיא "יב
 ןוא דנַאטשוצ רהיא ןרעגרערעפ טעװ ןהעזסיוא ןיימ זַא ,ךימ
 | ,ץיה יד ןרעקרַאטשרעּפ

 ;טָאק ןיא קנַאדעג רעכילקערש ַא ןייא רימ טלַאפ לָאמליײט
 ךיא ןץעקלענַא ןענע'גרה'רעד ןוא ןערעװ עגושמ ךָאנ ןָאק ךיא זַא
 ךימ ךיא גניווצ רעּבירעד יקַאט ןוא ,ךורּבסיוא.להיפעג ןעדליוו ַא
 וַא ,טנייש ףימ ליײװ ,רדסּכ ןעּביירש לעװ ךיא--ןעּביירש וצ
 ,ןעשרעהעּב ךימ ךיא לעװ םורַאױזַא רָאג

 ,רעבמעװָאנ ןעט-10 םעד

 ןוא םיטש רהיא טרעהעג ךיא ּבָאה ריט רעד ךרוד
 יד ןענעז טיײהקנַארק רעגיוָאדרעד ןיא .ןעצכערק  רהיא
 א ויא סָאד זַא ,טגָאז רָאטקָאד רעד .סיֹורג רהעז םירוסי
 "יזנוא ןיא סָאד זַא ,טלַאה ךיא רעּבָא ,גנוגיישרעד עֿכילגהעװעג
 .סיוא ןייא ןיא טלַאװה יז ןַא ,טגָאז עמהומ יד ,תוירזפא עגינ
 ולַאה םייּב םורַא רהיא יז טמהענ לָאמַא ןוא דנעה יד ןעטײרּפש
 העװעטַאר יז לָאז ןעמ ,ךיז טעּב יז ןוא רעטומ רעד לָאמַא ןוא
 רעפ ןופ וליּפַא לָאז ןעמ זַא ,טשינ ױ ןעמ ןָאק ןעפלעה רעּבָא
 קד טז ר ,דנעװ יד ןעּפַארד גנולֿפײװצ
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 ארעגמערָאג ןעט-20 םשד

 ןוא ,טגָאעג טשיג רימ סע טָאה רעגייק ןיוש סייוו ףךיא

 טציא ךימ ּבָאה ךיא .,ןעברַאטש טעװ יז זַא ,רעֿכיז ךיא ןיּב ךָאד

 טעװ עקלענַא גיהור סָאקלָאפ ןיב ןוא טשרעהעב ןעצנַאגניא

 רהיא רַאפ ןעסעועג ןיּב ןךיא תעשּב ,טכַאנייּפ טנייה | ןעברַאטש

 ,סָאד יו ,ךילטייד ןוא רָאלק יוזא ןערָאװעג "ימ סע זיא ריס

 דגַאטשוצ ןעסיוועג ַא ןיא ןז יד ךיא העז טגעמָאמ םעד ןיא נָא

 טעװ ןעשנעמ ערעדנַא סָאװ ,סניױזַא סָאװסע שנעמ רעד טהעז

 ןָאק טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייק ,ָאי .ןעימולח טשינ וליפצ סע יז

 עלַא ןופ רעסעג סע סייװ ףיא ןוא .ן'עקלענא ןעװעטַאר טשינ

 | ,םיריוטקָאד

 ?רעצמעװַאג ןעמ-21 סעד

 ז זַא ,ןעליװ רהיא טקירדעגסױא עקלענא טָאה טנייה

 ייצ ןופ טרהיפעגסױרַא ןעמעלַא עמהומ יד טָאה .ןהעז ךימ לי

 ןעוָאלרעּביא ליװ עקנַארק יד וַא ,טנעכערעג טָאה יז לײװ ,רעמ

 .ןהעשעג יקַאט סע זיא יװַא ןוא ,רעטומ רהיא דנעה עניימ ףיוא

 ןימ ןופ המשנ יד ,ןעקלענַא ערעײט ןיימ ןהעזעג ּבָאה ןיא

 -עֹּב ןעלופ רהיא יב ןעװעג יז זיא טייצ עצנַאג יד .ןעּבעל

 ןעװעג זיא חמ רעד ,טצנַאלגעג ןעבָאה ןעגױא יד ,ןייזטסוָאוו

 םינמס עלַא .ןערָאװעג טליטשעגנייא ןענעז םירוסי יד .טגערעגפיוא

 -עג טָאה יז ןוא ןערָאװעג טקעמענּבָא ןענעז דנַאטשוצ רהיא ןופ

 ןוא רימ וצ טלעכיימשעג טָאה יז ,ךאלמ ַא ןופ טכיזעג ַא טַאה

 ךימ טָאה יז .לֶעכיימְש א טימ טרעפטנעעג ךיוא והיא בָאה ךיא

 ײומ רהיא ןעגעװ ןעדײרװ ןעמונעג ןוא דנַאה רעד יג ןעמונעגנָא

 ךימ טלָאװ יז יװ ,טקוקעגנָא גנַאל ךימ יז טָאה םעדכָאג ,רעמ

 דוצ ךיז טעװ סָאד הערייא ,גױא ןיא ןעמהענניירא טוג ןעלעוו

 /  +ןעפוועגנָא ךיז יז טָאה ,טצעלוצ ,ןוא גיּבייא ףיוא ןעכַאמ
 : , יי

 רעבָא ,רעטבייל ףס ַא .זיא ימ ,ןָאעל ,טשיג ףיז קערש--



2. 
 :שטיוועקנעש קירנעה

 ףיד ּבָאה ךיא זַא ,ןעּבעגרעּביא .טלָאװעג ריד ךיא .טלָאװ ,ןעּב .רַאטש ךָאנ ןָאק ךיא יװ יװַא רעּבָא ,ןַאמ ַא ןופ טיט סעד ךָאנ ןענָאז טשינ סנױזַא רָאט ןעמ זא ,ךילגעמ .,.רימ ןופ ןעּביילּב .רעפ סיפע לָאז ריד זַא ,טלָאװעג ךיא טלָאװ לַאפ ןעדעי ףיוא
 , | ,,טבילעג רהצז ,רהעז

 יװ . ,רימ וצ ןָאטעג לעכיימש ַא יז טָאה ןעּבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,ןיירא ןעגיוא יד ןיא רעדנַאנײא טקוקעג גנַאל עדייב ןעג .ָאה רימ ןוא דנַאה רעד ייּב ןעטלַאהעג ד ּבָאה ךיא "! ערעייט | ןיימ ,סע סייװ ךיא, :טרעפטנעעג רהיא ּבָאה ךיא ןוא
 םורַא םנה ,ןעועג שוג ההעז זנוא זיא טנעמָאמ םעד ןיא ,ןעד -נַאּברעֶפ עשידרע עלַא ןופ ןעועג רעטסעפ זיא ױגַאּברַאפ רעז .גוא ןוא ,רהיא טימ ט'סנק'רעפ ךיוא ךימ בָאה ךיא ןוא הלֹּכַא
 ןוא קרַאטש ןעװעג ןיא סָאװ .,טעמוא'נַא טשרעהעג טָאה זגוא
 / טױט רעד יװ ,ךילדיימרעפנוא

 ,רעגמעוװָאֿג ןעט-92 םעד

 רעסױא זיא רעטומ סעקלענַא .גנורעסעברעפ עקרַאטש ַא/
 ,סייוו תחפשמ רעצנַאג רעד ןופ ןיילַא ךיא זיולּב ,החמש ןופ ךיז
 .עג טשינרָאג רימ טָאה רָאטקָאד רעד ,סגױזַא ןיא סָאד סָאװ
  טריױילַארַאּפ ןערעװ םרעדעג יד זַא ,ןעגָאז וצ טכיורּב

 ,רעבונעװַאנ ןעט-3 םעד

 ,ןעּברָאטשעג עקלענַא זיא הירפרעדניא טנייה
 8 י : 2 8 6 : 0 4 8 5 ָש-

 2 9 4 + 2 6 8 ט 6 =

 ,רעבנעצעד ןעט-8 םעד = ,םיור

 , ךיא ןיב רעּבָא רעדייל ,קילג ןייד ןייז טנָאקעג ּבָאה יא

 ,ןײד ןופ הביס יד ןעװעג ןיב ךיא ,ָאי .קילגמוא ייד ןערָאװעג



 :13 | | ,ןעגיולג א ןהָא

 - ךיא ןעוו ,שנעמ רעדנַא'נַא ןעוװעג טלָאװ ךיא ןעוו ןעד ,טיױט

 -עג-טשינ ךיד טלָאװ ,תודוסי-סנעּבעל יד ןערָאלרעּפ טשינ טלָאװ

 גיטייצהירש -ױזַא ךיד טָאה סָאװ ,עפָארטסַאטַאק ענעי ןעפָארט

 ,טלעו רעד ןופ ןעמונעגקעװַא

 אי ,טיוט ! ץ'רַאפ טשינ ךימ קערש ךיא זַא ,וטסניימ יצ
 . ןוא ,זיא טרָאד סָאװ ,טשינ סייו ךיא ליװ ,ךימ קערש ךיא
 סע רעכלעװ רַאפ ,טײקצרַאװש עֿכילדנענוא'נַא זיולּב העז ךיא
 יצ ,טשינ סייװ ךיא ,דחפ סיורג ןיא ץרַאה ןיימ ףיוא-טרעטיצ
 רעדָא ,טייצ ןוא חטש א ןהָא ןייז א רעדָא ןייז-טשינ ַא זיא טרָאד
 ַא טיײקצרַאװש רעמייהעג רעגיזָאדרעד ןיא םורַא-טגָארט רשפא
 ןערעטש ןייא ןופ ןעדַאנָאמ עגיטסייג דגיוו-ןעטענַאלּפ-ןעשיװצ
 ךיא .םיאורּב עיינ ןיא ייז טרעּפרעקרעפ ןוא ןעטייווצ ן'פיוא

 .רעדָא טייקגיחורנוא עגיּבײא'נַא טשרעה טרָאד יצ ,טשינ סיײװ
 ,ךילדנענוא ןוא םָאקלָאפ ױזַא זיא סָאװ ,החונמ עטרעטשעגנוא'נַא
 - -לֵא רעד ךרוד ןעּבעגעג טרעװ י"ז ןעוו ,ןייז רָאנ ןָאק סע יװ
 ,טײקגיטכעמלַא רעד ןוא טייקגילעזטייל

 ךיא , ןיימ ּבילוצ ןערָאװעג ןעשָאלרעפ טזיּב וד רעּבָא ּביוא
 ?ןעּבעל ןוא ןעּביײלּברעפ ָאד ךיא ןָאק יױזַא יװ ָאט ,"טשינ סיי

 רהעמ ץלַא ,טשיג סייו ךיא רהעמ סָאװ ,רעּבירעד ןוא |

 ןיימ ,טשינ ןָאק ךיא ,ןיהַא ןיילַא ןעזָאלּבָא טשינ ךיד ךיא ןָאק
 | .ךיוא העג ךיא ןוא ,עקלענַא ערעייט

 רעדָא ןייז-טשינ ם'ניא ןעקניזרעפ ךיז רימ ןעלעוו ןעמַאזוצ
 רימ ואוו ,ָאד ןוא ,געװ ןייא רעּביא קעװַא רימ ןעלעװ ןעמַאזוצ
 -רעפ ןעגייווש סָאד זיולּב לָאז ,ןעטילעגסיוא ךיז ליפיוזַא ןעבָאה

 | טקטײ= -  זנוא ךָאנ ןעּביילּב





 בני טיט נטע בי

 *ןילטינ ,א- באלרעפ

 סםנַארפ ל לַאטַאנַא

 גיטשרוד ןענעז רעטעג ן
 ,ןרָאהניא ,א ;שידוי

 יד ןופ םענײא 788 ןעטלאהעג טרעװ סנַארֿפ לָאטַאוַא

 / ןַאמָאר ןייז ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא רעלטסניק עטסערג

 -רעטשנוא ענעי וצ טרעהעג *גיטשרוד ןענעז רעטעּג- !

 -עדליש ןוא רעדליב ,ןעטלַאטשעג ענייז סָאװ ,קרעװ ץכילג |

 רעד ןוא ,ןעגיוא סרעזעל םעד רַאֿפ שממ ןעּבעל ןעגגורעה

 -עּב ךיז טלָאװ ןײלַא רע יװ ,קורדנײא םעד טָאה רעזעל

 טֿפַאהרעטסײמ יוזא טרעװ סָאװ ,םעלַא םעד ןיא טגילייט

 . ןַאמָאר ם'גיא טרעדלישעג
 רעכו טעװ שידוי ןיא ןַאמָאר אזא ןוֿפ :נוניישרע יד = |

 -רעד סע יװ טקנוּפ ,רעזעל ןעשידוי ןעדעי ןעהערֿפרעד

 -ָאק ַאזַא ןעה ,קלָאֿפ רעדנַא'נַא ןוֿפ רעזעל ןעדעי טהערֿפ

 .ךַארּפש ןייז ןיא טצעזעגרעביא טרעװ קרעװ לָאטָאל

 רעדנעּב ייווצ




